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1. Основна інформація про дисципліну 
Тип дисципліни:   вибіркова   Форма навчання:  денна  

Освітній ступінь:    магістр       

  

Галузь знань:      

Спеціальність:  для всіх спеціальностей       

Освітня програма:               

 

Рік навчання:   1   Семестр:    3 

  

Кількість кредитів (годин):  4   (120 год.: 16 - лекції; 16 - семінарські; 88 - самостійна 
робота) 
Мова викладання:   українська    

2. Інформація про викладача (викладачів) 
ПІБ: Васильєва Ольга Анатоліївна        

Науковий ступінь, вчене звання, посада: канд.пед.наук, доцент кафедри загальної та 
практичної психології 
Кафедра: кафедра загальної та практичної психології 
Робочій e-mail: olga90668@gmail.com 

Години консультацій на кафедрі: вівторок, 14.40-16.00     

 

3. Опис та мета дисципліни  
  Дисципліна «Психологія праці та ергономіка» є вибірковим компонентом 
підготовки здобувачів  освітнього ступеня «магістр» усіх спеціальностей    та спрямована 
на формування і розвиток загальних та спеціальних (фахових) компетентностей у 
відповідності до державного стандарту підготовки магістрів. 

 Психологія праці та ергономіка – одна з важливих дисциплін психологічної 
підготовки  майбутніх фахівців. Сучасна прикладна психологія  широко впроваджується в 
різні сфери громадського життя. Практичному психологу  доводиться вирішувати 
завдання схожі по суті, але різні види професійної праці. Проблеми психології праці та 
ергономіки складають основу прикладних психологічних досліджень праці представників 
самих різних професій (масових професій сфери виробництва товарів і послуг, торгівлі і 
фінансів, транспорту, охорони здоров’я, освіти, юриспруденції, сфери мистецтва, ЗМІ, PR 
та ін.). 
  Навчальна дисципліна «Психологія праці та ергономіка» входить до комплексу 
психологічних наук, оскільки вона спирається на принципи і основні категорії навчальних 
дисциплін: «Загальна психологія», «Психологія діяльності», «Сучасна психологія 
мотивації досягнення: теорія і практика», «Інженерна психологія», «Організаційна 

психологія», «Психологія управління».   
  Курс «Психологія праці та ергономіка» носить прикладний характер. 

Вивчення дисципліни сприятиме формуванню відповідних психологічних якостей 
майбутніх фахівців, гармонійному розвитку їх як особистостей. Запропонована 
дисципліна  створена на основі досвіду щодо   практико орієнтованих технологій, 



спрямованих на рішення конкретних завдань в освіті, промисловості, бізнесі, а також  дає 
поштовх до розвитку прикладних дисциплін. 

Предмет  вивчення навчальної дисципліни: психологічні основи праці, розвиток 
людини в праці. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія праці та ергономіка»   є 

знайомство студентів з основними психологічними уявленнями про трудову діяльність, а 
також формування початкових навичок рефлексії власної майбутньої праці. 

Основні завдання вивчення дисципліни «Психологія праці та ергономіка» 
полягають в вивченні закономірностей психічної діяльності у процесі професійної 
діяльності з урахуванням суспільно-історичних і конкретних виробничих умов, а також 
індивідуальних особливостей працівників. 
4. Результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни «Психологія праці та ергономіка» передбачає 
знання понятійно-категоріального апарату дисципліни;  полягають в опануванні  основних 
категорій, понять та методів навчального курсу;   

 1.Знання: знати психологічну характеристику праці як одного з основних видів 
діяльності людини; підходи до визначення професійної придатності людини та методи 
вивчення її особистості;  

2.Уміння: вміти визначати складові компонентів внутрішнього та зовнішнього боку 
професійної діяльності; застосовувати на практиці знання про стадії працездатності 
людини.  

3. Комунікація: уміння встановлювати соціально-психологічний комунікативний 
контакт, індивідуально орієнтовану взаємодію, що забезпечує творчий характер процесу; 
уміння з дотриманням етичних норм формувати комунікаційну стратегію з суб’єктами 
взаємодії; застосовувати демократичні технології прийняття колективних рішень, 
враховуючи власні інтереси і потреби інших, використовувати ефективні стратегії 
спілкування залежно від ситуації. 

 4. Автономність та відповідальність: виявляти готовність до прийняття рішень у 
складних і непередбачуваних професійних умовах, що потребує застосування нових 
підходів та прогнозування; виявляти здатність до самоорганізації професійної діяльності. 
 
5. Структура дисципліни 

Тема № 1. Психологія праці як галузь наукового знання. 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 
обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.):  
1.Психологія праці як галузь наукового 

знання про працю.  
2.Об’єкт, предмет і задачі психології праці.  
3.Категорії «діяльність» і «праця» в 

психології.  
4.Взаємозв’язок психології праці з іншими 

дисциплінами.  
5.Місце психології в системі наук про 

людину як суб’єкта діяльності. 
 

 Баклицький І.О. Психологія праці: 
Підручник. 2-ге вид., пер. і доп. – К.: 
Знання, 2008. – 655 с. 
westudents.com.ua/knigi/530-psihologya-

prats-baklitskiy- o.html 

 Канівець Т. М. Психологія праці : 
Навчальний посібник для студентів ВНЗ. – 

Чернівці: Рута, 2011. – 132 с. 
 Малхазов О. Р. Психологія праці: Навч. 
посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 

208 с. http://www.big-

lib.com/book/53_Psihologiya_praci 

 

 



Семінарське заняття (2 год.): 
  

1. Категорії «діяльність» і «праця» в 
психології. 
2. Об’єкт, предмет і задачі психології 
праці. 
3. Взаємозв’язок психології праці з 
іншими дисциплінами. 
4. Місце психології в системі наук про 
людину      як суб’кта діяльності. 
 

 

 Баклицький І.О. Психологія праці: 
Підручник. 2-ге вид., пер. і доп. – К.: 
Знання, 2008. – 655 с. 
westudents.com.ua/knigi/530-psihologya-

prats-baklitskiy- o.html 

 Канівець Т. М. Психологія праці : 
Навчальний посібник для студентів ВНЗ. – 

Чернівці: Рута, 2011. – 132 с. 
 Малхазов О. Р. Психологія праці: Навч. 
посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 

208 с. http://www.big-

lib.com/book/53_Psihologiya_praci 

Завдання для самостійної роботи: 
 Спробуйте виокремити галузі практичної 
діяльності і наукові дисципліни, з якими 
буде пов’язана психологія праці в 
майбутньому. 
 Які наукові позиції і в чому полягає 
науковий  внесок в розвиток психології 
праці класиків зарубіжної психології праці 
? 

 

 Охарактеризуйте особливості наукових 
позицій видатних радянських вчених. 
 Назвіть періоди найбільш активного 
(інтенсивного наукового вивчення, 
ефективного запровадження результатів в 
практику, уваги держави до науки та ін.) 
розвитку психології праці і визначте 
основні чинники цих процесів. 
 Тенденції розвитку суспільства, 
суспільного виробництва і уявлень щодо 
суб’єкта праці. 
 Опишіть періоди найменш активного 
розвитку наукової дисципліни протягом 
ХХ ст.. 
 Історія зарубіжної психології і соціології 
праці. 
 Психологічні причини виникнення 
профорієнтації. 
 Загальні тенденції в розвитку уявлень 
щодо праці. 

  

 Баклицький І.О. Психологія праці: 
Підручник. 2-ге вид., пер. і доп. – К.: 
Знання, 2008. – 655 с. 
westudents.com.ua/knigi/530-psihologya-

prats-baklitskiy- o.html 

 Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. 
Психология труда и человеческого 
достоїнства. – М:Академия, 2004. 
file:///D:/User/Downloads/%D0%9F%D1%80

%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0 

 Малхазов О. Р. Психологія праці: Навч. посіб. 
– К.: Центр учбової літератури, 2010. – 208 с. 
http://www.big-lib.com/book/53_Psihologiya_praci 
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Тема № 2.  Психологія праці: основні компоненти наукової дисципліни. 

 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 
обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.):  
1. Основні розділи психології праці. 
Психологія праці.  
2. Інженерна психологія.  
3. Організаційна психологія.  
4. Професійна орієнтація.  
5. Професійне навчання. «Нова 
психологія праці».  
6. Ергономіка. 

  
 

 Баклицький І.О. Психологія праці: 
Підручник. 2-ге вид., пер. і доп. – К.: 
Знання, 2008. – 655 с. 
westudents.com.ua/knigi/530-psihologya-

prats-baklitskiy- o.html 

 Канівець Т. М. Психологія праці : 
Навчальний посібник для студентів ВНЗ. – 

Чернівці: Рута, 2011. – 132 с. 
 Малхазов О. Р. Психологія праці: Навч. 
посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 

208 с. http://www.big-

lib.com/book/53_Psihologiya_praci 

 

 

Семінарське заняття (2 год.): 
1.  Основні розділи психології праці. 

Психологія праці.  
2. Інженерна психологія.  
3. Організаційна психологія.  
4. Професійна орієнтація.  
5. Професійне навчання.«Нова 
психологія праці».  
6. Ергономіка. 

 

 

  Канівець Т. М. Психологія праці : 
Навчальний посібник для студентів ВНЗ. – 

Чернівці: Рута, 2011. – 132 с. 
 Максименкo С. Д. Синдром 
«професійного вигорання» та професійна 
кар’єра працівників освітніх організацій: 
гендерні аспекти: Навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів після 
диплом. освіт / За наук. ред. С. Д. 
Максименка, Л. М. Карамушки, 
Т. В. Зайчикової. – 2-е вид., перероб. та 
доповн. – К.: Міленіум, 2006. –  368 с.  
 Малхазов О. Р. Психологія праці: Навч. 
посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 

208 с. http://www.big-

lib.com/book/53_Psihologiya_praci 

 

 

 
Завдання для самостійної роботи:  

  Назвіть галузі 
психологічної науки, які вивчають різні 
характеристики професійної діяльності. 
 В чому полягає етичний парадокс 
предмета психології праці ? 

 В чому полягає проблема предмета і 
методу психології праці ? 

 Дайте визначення і охарактеризуйте 
психологію праці. 
 Дайте визначення і охарактеризуйте 
організаційну психологію. 

 Баклицький І.О. Психологія праці: 
Підручник. 2-ге вид., пер. і доп. – К.: 
Знання, 2008. – 655 с. 
westudents.com.ua/knigi/530-psihologya-

prats-baklitskiy- o.html 

 Канівець Т. М. Психологія праці : 
Навчальний посібник для студентів ВНЗ. – 

Чернівці: Рута, 2011. – 132 с. 
 Максименкo С. Д. Синдром 
«професійного вигорання» та професійна 
кар’єра працівників освітніх організацій: 

гендерні аспекти: Навч. посіб. для студ. 



 Дайте визначення і охарактеризуйте 
ергономіку.. 
 Дайте визначення і охарактеризуйте 
профорієнтацію як наукову і практичну 
дисципліну. 
 Дайте визначення і охарактеризуйте 
професійне навчання як наукову і практичну 
дисципліну. 
 В чому полягає етичний парадокс 
предмету психології праці ? 

 Розкрийте «золоте правило психології 
праці».  

вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів після 
диплом. освіт / За наук. ред. С. Д. 
Максименка, Л. М. Карамушки, 
Т. В. Зайчикової. – 2-е вид., перероб. та 
доповн. – К.: Міленіум, 2006. –  368 с.  
 Малхазов О. Р. Психологія праці: Навч. 

посіб. – К.: Центр учбової літератури, 
2010. – 208 с. http://www.big-

lib.com/book/53_Psihologiya_praci 

 

 

 

Тема № 3. Професія, класифікації, методи вивчення. 

 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 
обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1. Професія, трудовий пост і робоче 
місце.  
2. Професія, трудовий пост, структура.  
3. Професія як система соціальних 
відношень.  
4. Робоче місце. 

 
 Баклицький І.О. Психологія праці: 
Підручник. 2-ге вид., пер. і доп. – К.: 
Знання, 2008. – 655 с. 
westudents.com.ua/knigi/530-psihologya-

prats-baklitskiy- o.html 

 

 Максименкo С. Д. Синдром 
«професійного вигорання» та професійна 
кар’єра працівників освітніх організацій: 
гендерні аспекти: Навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів після 
диплом. освіт / За наук. ред. С. Д. 
Максименка, Л. М. Карамушки, 
Т. В. Зайчикової. – 2-е вид., перероб. та 
доповн. – К.: Міленіум, 2006. –  368 с.  
 Малхазов О. Р. Психологія праці: Навч. 
посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 

208 с. 
http://www.big-lib.com/book/53_Psihologiya_prac 

Семінарське заняття (2 год.): 
1.  Професія, трудовий пост і робоче 
місце.  
2. Професія, трудовий пост, структура.  
3. Професія як система соціальних 
відношень.  
4.Робоче місце. 

 

  
 Баклицький І.О. Психологія праці: 
Підручник. 2-ге вид., пер. і доп. – К.: 
Знання, 2008. – 655 с. 
westudents.com.ua/knigi/530-psihologya-

prats-baklitskiy- o.html 

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

208 с. 
http://www.big-lib.com/book/53_Psihologiya_praci 

 Толочек В.А. Современная психология 

http://www.big-lib.com/book/53_Psihologiya_praci


труда: Учеб. пособ. – СПб.: Питер, 2005. – 

479 с. https://all.alleng.org/d/psy/psy123.htm 

 

 

Завдання для самостійної роботи: 
 

 Як співвідносяться поняття 
«професіограма», «психограма» і 
аналітична професіограма ? 

 Чи можна стверджувати, що 
запропонова Є.Клімовим «формула 
професій» є різновидом професіограми ? 

 Розкрийте історичні тенденції 
розвитку феноменів «професія», «трудовий 
пост», «робоче місце». 
 Що являє собою «модель 
спеціаліста»? 

  

    

 

 Канівець Т. М. Психологія праці : 
Навчальний посібник для студентів ВНЗ. – 

Чернівці: Рута, 2011. – 132 с. 
 

 Баклицький І.О. Психологія праці: 
Підручник. 2-ге вид., пер. і доп. – К.: 
Знання, 2008. – 655 с. 
westudents.com.ua/knigi/530-psihologya-

prats-baklitskiy- o.html 

 Толочек В.А. Современная психология 
труда: Учеб. пособ. – СПб.: Питер, 2005. – 

479 с. https://all.alleng.org/d/psy/psy123.htm 

 Малхазов О. Р. Психологія праці: Навч. посіб. 
– К.: Центр учбової літератури, 2010. – 208 с. 
http://www.big-lib.com/book/53_Psihologiya_prac 

 

Тема № 4.  Ергатичні функції і класифікації професій. 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 
обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): 
1. Ергатичні функції і їх генезис.  
2. Види ергатичних функцій. 
3.  Класифікація професій.  
4. Психічні регулятори праці. 
5. «Золоте правило» психології праці. 

     Канівець Т. М. Психологія праці : 
Навчальний посібник для студентів ВНЗ. – 

Чернівці: Рута, 2011. – 132 с. 
 Максименкo С. Д. Синдром 
«професійного вигорання» та професійна 
кар’єра працівників освітніх організацій: 
гендерні аспекти: Навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів після 
диплом. освіт / За наук. ред. С. Д. 
Максименка, Л. М. Карамушки, 
Т. В. Зайчикової. – 2-е вид., перероб. та 
доповн. – К.: Міленіум, 2006. –  368 с.  
 Малхазов О. Р. Психологія праці: Навч. посіб. 
– К.: Центр учбової літератури, 2010. – 208 с. 
http://www.big-lib.com/book/53_Psihologiya_praci 

 

 

https://all.alleng.org/d/psy/psy123.htm
https://all.alleng.org/d/psy/psy123.htm


Семінарське заняття (4 год.): 
1. Ергатичні функції і їх генезис.  
2. Види ергатичних функцій. 
3.  Класифікація професій.  
4. Психічні регулятори праці. 
5.«Золоте правило» психології праці. 

 

 Баклицький І.О. Психологія праці: 
Підручник. 2-ге вид., пер. і доп. – К.: 
Знання, 2008. – 655 с. 
westudents.com.ua/knigi/530-psihologya-

prats-baklitskiy- o.html 

 Толочек В.А. Современная 
психология труда: Учеб. пособ. – СПб.: 
Питер, 2005. – 479 с. 
https://all.alleng.org/d/psy/psy123.htm 

 Психологія праці: навч. посіб. / Г.В. 
Ложкін, Н.Ю. Воленюк, О.О. Солтик; за 
заг. ред. Г.В. Ложкіна. – Хмельницький: 
ХНУ, 2013. – 191 с. 
//www.google.com/search?q= 

 

Завдання для самостійної роботи: 
 Що таке ергатичні функції ? 

 Охарактеризуйте цілі і задачі 
ергономіки. 
 Охарактеризуйте співвідношення 
феноменів «трудові функції» і «ергатичні 
функції». 
 Назвіть основні ергатичні функції. 
 Охарактеризуйте основні принципи 
класифікації професій. 
 Наведіть приклади інших типологій 
професій (Дж.Холланда, Є.Клімова та ін.). 
 Охарактеризуйте роль різних 
психічних регуляторів праці.  
 

 Баклицький І.О. Психологія праці: 
Підручник. 2-ге вид., пер. і доп. – К.: 
Знання, 2008. – 655 с. 
westudents.com.ua/knigi/530-psihologya-

prats-baklitskiy- o.html 

 Толочек В.А. Современная 
психология труда: Учеб. пособ. – СПб.: 
Питер, 2005. – 479 с. 
https://all.alleng.org/d/psy/psy123.htm 

 Психологія праці: навч. посіб. / Г.В. 
Ложкін, Н.Ю. Воленюк, О.О. Солтик; за 
заг. ред. Г.В. Ложкіна. – Хмельницький: 
ХНУ, 2013. – 191 с. 
//www.google.com/search?q= 

 

 

Тема № 5.  Методи вивчення трудової діяльності. 
 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 
обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1. Методи психологічного вивчення 

професійної діяльності.  
2. Психологічний аналіз професійної 

діяльності.  
3. Психологічний аналіз трудових рухів.  
4. Ергономічні основи проектування 

робочих місць.  
5. Робоче місце психолога в організації. 

 
 Канівець Т. М. Психологія праці : 
Навчальний посібник для студентів ВНЗ. – 

Чернівці: Рута, 2011. – 132 с. 
 Корольчук М. С., Крайнюк В. М. Теорія і 
практика професійного психологічного 
відбору: Навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів. – К.: 
Ніка-Центр, 2006. – 536 с. 
 Психологія праці: навч. посіб. / Г.В. 
Ложкін, Н.Ю. Воленюк, О.О. Солтик; за 
заг. ред. Г.В. Ложкіна. – Хмельницький: 
ХНУ, 2013. – 191 с. 
//www.google.com/search?q= 

 

 

https://all.alleng.org/d/psy/psy123.htm
https://all.alleng.org/d/psy/psy123.htm


Семінарське заняття (2 год.): 
1. Методи психологічного вивчення 

професійної діяльності.  
2. Психологічний аналіз професійної 

діяльності.  
3. Психологічний аналіз трудових рухів. 
4. Ергономічні основи проектування 

робочих місць.  
5. Робоче місце психолога в організації. 

 Баклицький І.О. Психологія праці: 
Підручник. 2-ге вид., пер. і доп. – К.: 
Знання, 2008. – 655 с. 
westudents.com.ua/knigi/530-psihologya-

prats-baklitskiy- o.html 

 Корольчук М. С., Крайнюк В. М. Теорія і 
практика професійного психологічного 
відбору: Навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів. – К.: 
Ніка-Центр, 2006. – 536 с. 
 Максименкo С. Д. Синдром 
«професійного вигорання» та професійна 
кар’єра працівників освітніх організацій: 
гендерні аспекти: Навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів після 
диплом. освіт / За наук. ред. С. Д. 
Максименка, Л. М. Карамушки, 
Т. В. Зайчикової. – 2-е вид., перероб. та 
доповн. – К.: Міленіум, 2006. –  368 с.  
Малхазов О. Р. Психологія праці: Навч. 
посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. 
– 208 с. http://www.big-

lib.com/book/53_Psihologiya_praci 

 

 

Завдання для самостійної роботи:  
  Охарактеризуйте основні методи 
дослідження, що використовуються в 
психотехніці. 
 Охарактеризуйте основні методи 
психології праці середини ХХ ст.. 
 Охарактеризуйте основні методи в 
психології праці, що склалися наприкінці 
ХХ ст.. 
 Назвіть основні принципи вивчення 
професійної діяльності. 
 Охарактеризуйте цілі і задачі 
ергономіки. 
 Назвіть критерії оптимальної 
організації робочого місця на підприємстві, 
в фірмі. 
 

 

 Канівець Т. М. Психологія праці : 
Навчальний посібник для студентів ВНЗ. – 

Чернівці: Рута, 2011. – 132 с. 
 Корольчук М. С., Крайнюк В. М. Теорія і 
практика професійного психологічного 
відбору: Навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів. – К.: 
Ніка-Центр, 2006. – 536 с. 
 Толочек В.А. Современная 
психология труда: Учеб. пособ. – СПб.: 
Питер, 2005. – 479 с. 
https://all.alleng.org/d/psy/psy123.htm 

 

 

 

Тема № 6.  Умови професійної діяльності і ефективність праці. 
 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься 
на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 
та ресурси 

Лекція (2 год.):  



1. Шляхи розвитку трудової діяльності.  
2. Професійний стрес. 
3. Працездатність і функціональні 

стани.  
4. Екстремальні, субекстремальні і 

особливі умови діяльності. 
5. Психологія безпеки. 
 

 

 

 

 Баклицький І.О. Психологія праці: 
Підручник. 2-ге вид., пер. і доп. – К.: Знання, 
2008. – 655 с. westudents.com.ua/knigi/530-

psihologya-prats-baklitskiy- o.html 

 Канівець Т. М. Психологія праці : 
Навчальний посібник для студентів ВНЗ. – 

Чернівці: Рута, 2011. – 132 с. 
 Климов Е. А. Введение в психологию 
труда. Учебник для ВУЗов. – М.: Культура и 
спорт, ЮНИТИ, 1998. – 350 с. 
 Толочек В.А. Современная психология 
труда: Учеб. пособ. – СПб.: Питер, 2005. – 

479 с. https://all.alleng.org/d/psy/psy123.htm 

 

Семінарське заняття (2 год.): 
1. Шляхи розвитку трудової діяльності.  
2. Професійний стрес. 
3. Працездатність і функціональні стани.  
4. Екстремальні, субекстремальні і 

особливі умови діяльності. 
5. Психологія безпеки. 

 

 

 

 

 Баклицький І.О. Психологія праці: 
Підручник. 2-ге вид., пер. і доп. – К.: Знання, 
2008. – 655 с. westudents.com.ua/knigi/530-

psihologya-prats-baklitskiy- o.html    

 Корольчук М. С., Крайнюк В. М. Теорія і 
практика професійного психологічного 
відбору: Навчальний посібник для студентів 
вищих навчальних закладів. – К.: Ніка-

Центр, 2006. – 536 с. 
 Толочек В.А. Современная психология 
труда: Учеб. пособ. – СПб.: Питер, 2005. – 

479 с. https://all.alleng.org/d/psy/psy123.htm 

 

Завдання для самостійної роботи: 
 Складіть перелік службових обов’ 
язків психолога в організації 
(внутрішнього консультанта). 
 Складіть перелік службових 
обов’язків психолога, працюючого в 
складі групи,  відділу (роботи з 
персоналом, розвитку персоналу, 
відділу кадрів).   
 

 

  .  

 Баклицький І.О. Психологія праці: 
Підручник. 2-ге вид., пер. і доп. – К.: Знання, 
2008. – 655 с. westudents.com.ua/knigi/530-

psihologya-prats-baklitskiy- o.html 

 

 Максименкo С. Д. Синдром «професійного 
вигорання» та професійна кар’єра 
працівників освітніх організацій: гендерні 
аспекти: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. та слухачів ін-тів після диплом. освіт / 
За наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. 
Карамушки, Т. В. Зайчикової. – 2-е вид., 
перероб. та доповн. – К.: Міленіум, 2006. –  

368 с.  
 Малхазов О. Р. Психологія праці: Навч. посіб. – 

К.: Центр учбової літератури, 2010. – 208 с. 
http://www.big-lib.com/book/53_Psihologiya_praci 

 
 

 

 

 

Тема № 7. Адаптація людини до професійної діяльності 



 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься 
на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 
та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1. Психологічні механізми адаптації 
людини в організації.  
2. Професійна придатність.  
3. Психологічна придатність і 
адаптація людини до вимог професії.  
4. Кризи професійного становлення. 
Проблема стилю діяльності.  
5. Рівні психологічної підтримки 
суб’єкта праці. 
 

 Канівець Т. М. Психологія праці : 
Навчальний посібник для студентів ВНЗ. – 

Чернівці: Рута, 2011. – 132 с. 
 

 Пряжников Н.С. , Пряжникова Е.Ю. 
Психология труда и человеческого 
достоїнства. – М:Академия, 2004. 
file:///D:/User/Downloads/%D0%9F%D1%80

%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0 

 Толочек В.А. Современная психология 
труда: Учеб. пособ. – СПб.: Питер, 2005. – 

479 с. https://all.alleng.org/d/psy/psy123.htm 

 

Семінарське заняття (2 год.) 
1.Психологічні механізми адаптації 
людини в організації.  
2.Професійна придатність.  
3.Психологічна придатність і адаптація 
людини до вимог професії.  
4.Кризи професійного становлення. 
5.Проблема стилю діяльності.  
6. Рівні психологічної підтримки 
суб’єкта праці. 

 

 Баклицький І.О. Психологія праці: 
Підручник. 2-ге вид., пер. і доп. – К.: Знання, 
2008. – 655 с. westudents.com.ua/knigi/530-

psihologya-prats-baklitskiy- o.html 

 Корольчук М. С., Крайнюк В. М. Теорія і 
практика професійного психологічного 
відбору: Навчальний посібник для студентів 
вищих навчальних закладів. – К.: Ніка-

Центр, 2006. – 536 с. 
 Максименкo С. Д. Синдром «професійного 
вигорання» та професійна кар’єра 
працівників освітніх організацій: гендерні 
аспекти: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. та слухачів ін-тів після диплом. освіт / 
За наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. 
Карамушки, Т. В. Зайчикової. – 2-е вид., 
перероб. та доповн. – К.: Міленіум, 2006. –  

368 с.  
 Малхазов О. Р. Психологія праці: Навч. посіб. – 

К.: Центр учбової літератури, 2010. – 208 с. 
      http://www.big-

lib.com/book/53_Psihologiya_praci 

 
 

Завдання для самостійної роботи: 
 Що Ви чули про «професійний стрес»? 
Як він впливає на кінцевий результат 
фахівця? 

 Розробіть варіанти оптимальної 
тактики поведінки та діяльності 
психолога в різних умовах праці. 

   Як здійснюється технологія 
ефективного найму. 

 Назвіть та проаналізуйте психологічні 

 Баклицький І.О. Психологія праці: 
Підручник. 2-ге вид., пер. і доп. – К.: 
Знання, 2008. – 655 с. 
westudents.com.ua/knigi/530-psihologya-

prats-baklitskiy- o.html 

 

 Корольчук М. С., Крайнюк В. М. Теорія і 
практика професійного психологічного 
відбору: Навчальний посібник для студентів 
вищих навчальних закладів. – К.: Ніка-

file:///D:/User/Downloads/Ð�Ñ�Ñ�Ð¶Ð½Ð
file:///D:/User/Downloads/Ð�Ñ�Ñ�Ð¶Ð½Ð


особливості адаптації до праці. 
 Які види адаптацій до трудової 

діяльності Ви можете назвати? 

 Назвіть причини дезадаптації 
особистості. 

 Які стратегії процесу професійної 
адаптації Ви можете описати? 

 Опишіть психоемоційні стани людини 
в різних сферах праці? Назвіть методи 
оцінки психічних станів. 
 

Центр, 2006. – 536 с. 
 Толочек В.А. Современная психология 
труда: Учеб. пособ. – СПб.: Питер, 2005. – 

479 с. https://all.alleng.org/d/psy/psy123.htm 

 

 

 

 

Тема 8. Професіографія і професіоналізм. 

 

Лекція (2 год.): 
1.Професіографія, професіограма і 
психограма.  
2.Задачи практики і типи професіограм. 
3.Системна професіографія.  
4.Професійно важливі якості. 
5. Професіоналізм і моделі спеціаліста. 

 Баклицький І.О. Психологія праці: 
Підручник. 2-ге вид., пер. і доп. – К.: Знання, 
2008. – 655 с. westudents.com.ua/knigi/530-

psihologya-prats-baklitskiy- o.html 

 

 Максименкo С. Д. Синдром «професійного 
вигорання» та професійна кар’єра 
працівників освітніх організацій: гендерні 
аспекти: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. та слухачів ін-тів після диплом. освіт / 
За наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. 
Карамушки, Т. В. Зайчикової. – 2-е вид., 
перероб. та доповн. – К.: Міленіум, 2006. –  

368 с.  
 Малхазов О. Р. Психологія праці: Навч. посіб. – 

К.: Центр учбової літератури, 2010. – 208 с.   
http://www.big-lib.com/book/53_Psihologiya_praci 

 

Семінарське заняття (2 год.) 
1.Професіографія, професіограма і 
психограма.  
2.Задачи практики і типи професіограм. 
3.Системна професіографія.  
4.Професійно важливі якості. 
5. Професіоналізм і моделі спеціаліста 

 Канівець Т. М. Психологія праці : 
Навчальний посібник для студентів ВНЗ. – 

Чернівці: Рута, 2011. – 132 с. 
 Корольчук М. С., Крайнюк В. М. Теорія і 
практика професійного психологічного 
відбору: Навчальний посібник для студентів 
вищих навчальних закладів. – К.: Ніка-

Центр, 2006. – 536 с. 
 Климов Е. А. Введение в психологию 
труда. Учебник для ВУЗов. – М.: Культура 
и спорт, ЮНИТИ, 1998. – 350 с. 

Завдання для самостійної роботи: 
 Навести професійно-значимі якості 
типів професій «людина-людина», 
«людина-техніка», «людина-природа», 
«людина-знакова система», «людина-

художній образ». 

 Баклицький І.О. Психологія праці: 
Підручник. 2-ге вид., пер. і доп. – К.: 
Знання, 2008. – 655 с. 
westudents.com.ua/knigi/530-psihologya-

prats-baklitskiy- o.html 

 



 Скласти анкету на тему: «Моя 
професія у майбутньому». 
 Розкрийте зміст професіограми 
типів професій «людина – людина».  
 Розкрийте зміст професіограми 
типів професій «людина – техніка».  
 Розкрийте зміст професіограми 
типів професій «людина – природа».  
 Розкрийте зміст професіограми 
типів професій «людина – знакова 
система». 
 Розкрийте зміст професіограми 
типів професій «людина – художній 
образ». 

 

 Чи можна стверджувати, що 
запропонова Є.Клімовим «формула 
професій» є різновидом професіограми ? 

 

 Корольчук М. С., Крайнюк В. М. Теорія і 
практика професійного психологічного 
відбору: Навчальний посібник для студентів 
вищих навчальних закладів. – К.: Ніка-

Центр, 2006. – 536 с. 
 Толочек В.А. Современная психология 
труда: Учеб. пособ. – СПб.: Питер, 2005. – 

479 с. https://all.alleng.org/d/psy/psy123.htm 

 Психологія праці: навч. посіб. / Г.В. 
Ложкін, Н.Ю. Воленюк, О.О. Солтик; за заг. 
ред. Г.В. Ложкіна. – Хмельницький: ХНУ, 
2013. – 191 с. //www.google.com/search?q= 

 

 

 6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять. 
Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень 

студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на 
семінарських заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, 
не мав був відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у 
двотижневий термін після повернення до навчання. Студент, який не використав надане 
йому право у встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує 
за кожне пропущення заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним 
графіком, мають в повному обсязі виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо 
узгодивши їх з викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. 
У випадку відсутності студента на проміжному контролі з поважної причини, 
підтвердженої документально, йому призначається інша дата складання модульної 
контрольної роботи. 

Політика академічної доброчесності. 
 Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до 
«Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в 
студентських роботах є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування 
студентів під час проведення модульної контрольної роботи є підставою для дострокового 
припинення її складання та виставлення негативної оцінки. 
 

7. Проміжний і підсумковий контроль 
 Форма проміжного контролю – контрольна робота у тестовій формі 
Зразок модульної контрольної роботи 

Приклади тестових завдань 

Варіант 1 

 1. Що є предметом психології праці? 

а) суб'єкт праці;б) об'єкт праці;в) методи праці;г) параметри праці. 
 2. Що є методом психології праці? 

а) дослідження засобів праці;б) дослідження об'єкта праці;в) дослідження суб'єкта праці; 

https://all.alleng.org/d/psy/psy123.htm


г) дослідження зв'язку суб'єкта й об'єкта праці. 
 3. "Ергономіка" - це: 
а) складна система управління;б) складна функція управління;в) метод вимірювання 
працездатності; 
г) система "людина-машина". 
4. Що таке "психотехніка"? 

а) те саме, що психологія;б) практичне застосування психології; 
в) методика впливу на мотивацію;г) практичні методи організації праці. 

 5. Поняття "праця" включає в себе: 
а) важкі фізичні навантаження;б) повсякденна обов'язок; 
в) особистісна потреба й умова розвитку;г) виконання громадянського обов'язку. 
 6. Як ви розумієте термін "професія"? 

а)  трудова діяльності, що вимагає спеціальної підготовки;б) оцінка рівня майстерності; 
в) ефективність людини в процесі виробництва;г) внутрішній зміст праці. 
7. Під терміном "мотивація" в психології праці розуміють: 
а) важкий перехідний стан; 
б) сукупність факторів, що впливають на поведінку; 
в) систему управління виробничою діяльністю; 
г) вчення про науковий метод пізнання. 
8.   Поняття «акмеологія» вперше запропонував у 1928 р.: 
а) М. Рибніков; б) М.Пряжніков; в) К. Роджерс; г) А. Маслоу. 
 9. Для чого використовуються "професіограма", "псіхограмма", "формула професій", 
"схема аналізу професій", "модель спеціаліста" "аналітична Професіограма"? 

а) для опису та моделювання різних видів трудової діяльності; 
б) для спостереження за станом будь-якого об'єкта трудової діяльності; 
в) для вивчення витрат часу на виконання заданої операції; 
г) нема правильної відповіді. 
10. Що є предметом інженерної психології? 

а) проектування виробничих процесів; 
б) вивчення процесів взаємодії людини і техніки; 
в) створення навчально-тренувальних пристроїв для вироблення навичок керування машиною; 
г) вивчення гармонійної виробничого середовища для підвищення продуктивності праці. 
 

 
Форма підсумкового контролю - залік. 
Питання до заліку. 

1. Розкрийте особливості об’єкта, предмета дослідження і задач психології праці. 
2. Розкрийте  предмет психології праці в широкому  сенсі. 
3. Розкрийте  предмет психології праці в вузькому сенсі. 
4. Охарактеризуйте історичні тенденції змін особливостей об’єкта, предмета і задач 
психології праці. 
5. Назвіть основні етапи розвитку психології праці. 
6. Розкрийте істотні особливості змін уявлень щодо суб’єкта праці протягом ХХ ст. 
7. Дайте визначення поняття «трудовий пост». 
8. Дайте визначення поняття «робоче місце». 
9. Дайте визначення і охарактеризуйте зміст поняття «професія». 
10. Дайте визначення і охарактеризуйте зміст понять «предмет праці» і «зміст праці». 
11. Охарактеризуйте співвідношення феноменів «трудові функції» і «ергатичні 
функції». 
12. Назвіть основні ергатичні функції. 
13. Наведіть приклади інших ти пологий професій (Дж,Холланда та ін.) 
14. Охарактеризуйте основні принципи класифікацій професій. 



15. Психологічне розуміння праці і професії. 
16. Назвіть основні розділи психології праці. 
17. Охарактеризуйте сучасний етап розвитку наукових уявлень про працю. 
18. Розкрийте причину кризи психотехніки. 
19. Проблема суб’єктивної значущості, задоволеності працею і трудової мотивації. 
20. Вплив особливостей соціально-економічного розвитку на предмет  психології праці. 
21. Охарактеризуйте рівні допомоги людині  в професійному і особистісному 
самовизначенні. 
22. Розкрийте труднощі при реалізації складних рівнів допомоги у самовизначенні. 
23. Доведіть, що ергономіка – комплексне вивчення людини в праці. 
24. Психотехніка та її криза. 
25. Охарактеризуйте основні етапи в розвитку уявлень щодо праці. 
26.  Психологічне розуміння праці і професії. 
27. Розкрийте сутність «золотого правила психології праці». 
28. Дайте визначення поняттям «спеціальність», «кваліфікація», «посада», «професійна 
компетентність». 
29. Розкрийте сутність задоволеність працею і сенс праці. 
30.  Розкрийте мотиваційні фактори праці. 
31. Професіограма, психограма, модель професії. 
32. Методи і різна схеми професіографування. 
33.  Охарактеризуйте цілі і задачі ергономіки. 
34. Трудовий пост і його структура. 
35.  Назвіть основні принципи вивчення професійної діяльності. 
36.  Назвіть основні критерії оптимальної організації робочого місця на підприємстві, в 
фірмі. 
37.  Психологічний аналіз професійної діяльності. 
38.  Методи психологічного вивчення професійної діяльності. 
39. Класифікації професій. 
40.  В чому відмінність аналітичної професіограми, психограми і професії. 
41. Дайте визначення і охарактеризуйте інженерну психологію. 
42. Організаційна психологія як наукова дисципліна, цілі і задачі. 
43.  Профорієнтація як наукова і практична дисципліна, цілі і задачі. 
44.  Робоче місце психолога в організації. 
45. Ергономічні основи проектування робочих місць. 
46.  Категорії «діяльність « і праця» в психології. 
47.  Проблема відчуження людини від трудової  діяльності, від головної справи свого 
життя (за Е.Фромом). 
48.  Охарактеризуйте теоретичні задачу ергономіки. 
49.  Розкрийте зв’язок ергономіки з дизайном. 
50.  Розкрийте пріоритети професійної освіти нового типу. 
51. Доведіть, що в широкому сенсі психологія праці це комплекс дисциплін.. 
52. Розкрийте типологію професій за Є.Климовим. 
53.  Дайте визначення і охарактеризуйте зміст феномена «професія». 
54. Дайте визначення і охарактеризуйте зміст понять  «предмет праці», «засоби праці». 
55.  Який вплив на вимоги до суб’єкта праці в межах однієї професії мають особливості 
трудового поста і робочого місця. 
  

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 
Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку 
за традиційною шкалою 



Підсумковий 
бал 

Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 відмінно 

89-70 добре 

51-69 задовільно 

26-50 
незадовільно 

1-25 

 

 Загальна оцінка за курс виставляється за результатами поточного, проміжного та 
підсумкового  контролю. Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на 
семінарських заняттях та результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний 
контроль відбувається відповідно до «Положення про порядок оцінювання рівня 
навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-

dosjahnen-zi-zminamy.pdf  

 

 

Максимальна 

кількість 
балів 

70 балів 

(поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за 
відповіді на семінарських заняттях 

та виконання індивідуальних 
завдань, який переводиться у 100- 

бальну шкалу з ваговим 
коефіцієнтом 0,7 

30 балів 

(проміжний контроль) – за 
результатами  виконання 

модульної контрольної 
роботи 

Мінімальний 

пороговий 
рівень 

35 балів (поточний контроль) 16 балів (проміжний 

контроль) 

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані ними 
індивідуальна та самостійна роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5». 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів  
на семінарських заняттях  

 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 
навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 
викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань 
та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 
додаткову літературу, вільно послуговується науковою 
термінологією, розв’язує задачі стандартним або оригінальним 
способом, наводить аргументи на підтвердження власних думок, 
здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 
навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf


розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 
використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує задачі 
стандартним способом, послуговується науковою термінологією. 
Але при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини 
та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні 
неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 
навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 
елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 
рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 
обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 
літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє 
навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 
аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання навчальної 
дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних 
завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 
більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 
рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 
запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 
теоретичних питань та практичних завдань. 

 

 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид Максимальна кількість балів 

Виконання тесту 5 

Підготовка рефератів (доповідей) 5 

Завдання самостійної роботи до практичних 
занять 

5 

 

Критеріями оцінювання анотацій наукових статей є вміння студента стисло 
визначати ключові позиції, які викладені автором у статті. Оцінювання доповіді 
(реферату) здійснюється за такими критеріями: самостійність та оригінальність 
дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність здійснювати 
узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність помилок при 
оформленні цитування й посилань на джерела.  

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання. Разом з тим  здобувач освіти 
може запропонувати свою тему доповіді (реферату) у відповідності до особистих науково-

дослідних інтересів та погодити її з викладачем. Окрім цього у якості виконання 
індивідуального завдання здобувачу вищої освіти може бути зараховано проходження 
онлайн-курсів (у відповідності до змісту навчальної дисципліни) на платформах ЕdEra,  

Coursera, Prometheus та інших. Зарахування відбувається за наявності сертифікату про 
успішне проходження курсу. 
 

Тематика індивідуальних  завдань 



  Обміркуйте: у чому полягає різниця між робочим місцем, трудовим постом, 
посадою та професією? 

 Обміркуйте: які технології ресурсозбереження необхідно застосувати студентській 
молоді під час навчання. 
 Розробіть програму дослідження та проведіть діагностування груп мотиві, 
спрямованих на формування успішного працівника. 
 Розробіть варіанти оптимальної тактики поведінки та діяльності психолога в різних 
умовах праці. 
 Виділіть та опишіть особливості та екстремальні умови діяльності психолога в 
системі «людина-техніка». 
 Обміркуйте: які типові переваги та недоліки основних методів оцінки персоналу, 
що використовуються в практичній роботі? 

 Підберіть ряд методик для діагностування здібностей студента психологічного 
факультету. 
 Складіть таблицю вашого кар’єрного росту. 
  Перегляньте фільми професійного спрямування та проаналізуйте яке значення 
психолог відіграє у конкретному фільмі. Його роль та основні завдання. 
 

Теми рефератів 

 Праця людини як один із основних видів діяльності людини. 
 Концепція діяльності О.Леотьєва як методологічне підґрунтя питань психології 
праці. 
 Концепція  діяльності С.Л.Рубінштейна. 
 Взаємозв’язок психології праці з іншими дисциплінами. 
 Місце психології  в системі наук про людину як про суб‘єкта діяльності. 
 Історія авіаційної психології.  
 Етапи розвитку психології праці. 
 Внесок зарубіжних вчених в розвиток психології праці. 
 Психотехніка та її криза. 
 Історія психології праці в наприкінці Х!Х- на початку ХХ ст.. 
 Психотехніка в 20-30 рр. ХХ ст. 
 Проблема задоволеністю працею і сенса (усвідомленістю) працею (А.І,Зелинченко, 
А.Г.Шмелев, К.Замфір, М.Аргайл, Г.К.Уайт). 
 Інженерна психологія. 
 Ергономіка як наукова дисципліна. 
 Організаційна психологія. 
 Профорієнтація і її становлення як наукової і практичної дисципліни. 
 Професійне навчання. 
 Авіаційна психологія, історія. 
 Особливості ергатичних функцій в сучасному світі. 
 Види ергатичних функцій. 
 Класифікація професій за Дж.Холландом. 
 Проблема предмета і метода психології праці. 
 Ергономіка  і її задачі. 
 Етичний «парадокс предмета і метода психології праці». 
 Поняття «ергатичні функції». 
 Психологічні ознаки професії. 
Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 




