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1. Опис навчальної дисципліни «Психологія праці та екокультура 
особистості» 

 
Галузь знань, спеціальність, освітня програма, освітній ступінь 

 
Освітній ступінь Бакалавр 

  
Спеціальність 015.18 Професійна освіта 
Освітня програма     Професійна освіта (Технологія 

виробництва і переробки продуктів 
сільського господарства) 

Характеристика навчальної дисципліни 
Вид Обов’язкова 

  
Загальна кількість годин 120 

  
Кількість кредитів ЕСТS 4 

  
Кількість змістовних модулів 2 

  
Курсовий проект (робота) (за - 
наявності)  
Форма підсумкового 
контролю Екзамен 

 
Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 

 
  денна форма заочна форма 
  навчання навчання 
   
Рік підготовки (курс) 2  
Семестр  4  
Лекційні заняття  30 год.  
Практичні,  30 год.  
заняття    
Самостійна робота 60 год.  
Індивідуальні заняття -  
Кількість  4 год.  
аудиторних годин для денної   
форми навчання    

2.  
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2. Мета, завданнята компетентності навчальної дисципліни 
 

Мета курсу: ознайомити студентів із психологічними закономірностями 
трудового процесу, відносинами людини і довкілля, вимогами до формування 
особистості працівника та екологічної культури людини; розкрити зміст та 
місце психології праці в системі наукового знання, історію її становлення, 
закони, принципи, підходи, методи, психологічний сенс праці; проаналізувати 
психологічні проблеми стимулювання трудової діяльності та мотивації праці, 
проблеми успішності, працездатності та професійного потенціалу сучасного 
працівника, самореалізації особистості у різних видах професійної діяльності, а 
також психологічні проблеми вивчення професій в сучасних соціокультурних 
умовах; принципи організації праці відповідно до вимог екологічної безпеки, 
безпеки життєдіяльності та охорони і гігієни праці. 

Завдання: 
˗ формувати у студентів систему знань про психологічні закономірності 

трудового процесу, роль екологічної культури для забезпечення сталого 
розвитку, глибокі переконання в необхідності екологізації людської діяльності 
та розуміння головних проблем, що пов’язані із забрудненням середовища 
існування, загальне уявлення про структуру, зміст, характер і специфіку 
співпраці з різними суспільними інституціями у процесі формування 
екокультури особистості; 
˗ допомогти студентам оволодіти основними методами дослідження і 

діагностики функціональних станів праці (фізіологічні, поведінкові, 
психометричні, самооцінка і суб'єктивне шкалювання функціональних станів), 
діагностики здібностей і прогнозування успішності діяльності;  
˗ навчити організовувати роботу щодо створення здорової психологічної 

атморсфери в колективі, формування екологічної культури особистості, 
свідомого та відповідального ставлення до навколишнього середовища. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати:  
˗ чинні нормативно-правові документи, законодавство, галузеві стандарти 

професійної діяльності в освітніх установах; 
˗ основні завдання та методи дослідження психології праці; 
- сутність поняття “екологічна культура”;  
- народно-педагогічні погляди на проблеми екокультурного виховання,  

основні підходи сучасної педагогічної науки до формування екокультурної 
компетентності у просторі сучасного національного виховання;  
˗ дію екологічних чинників на здоров’я людини;  
˗ основи раціонального природокористування; 
˗ основи психологічного аналізу професійної діяльності;  
˗ основи управління персоналом і ресурсами, планування, контроль, 

засоби мотивації для підвищення ефективності роботи;  
вміти: 
˗ обґрунтовувати необхідність для сучасної людини набуття знань, вмінь і 

навичок збереження навколишнього середовища;  



 

4 
 

˗ аналізувати суспільно й особистісно значущі екологічні проблеми, 
визначати можливі шляхи їх розв’язання, мати навички ефективного 
господарювання;  
˗ самостійно планувати й організовувати власну професійну діяльність і 

діяльність здобувачів освіти і підлеглих, аналізувати та оцінювати ризики, 
проблеми у професійній діяльності й обирати ефективні шляхи їх вирішення; 
˗ забезпечувати рівні можливості і дотримуватися принципів гендерного 

паритету у професійній діяльності; 
˗ розробляти й упроваджувати заходи, спрямовані на формування 

екологічної культури особистості.  
Набуття компетентностей: 
Загальні компетентності: здатність використовувати різні види та форми 
рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 
життя; цінування та повага різноманітності та мультикультурності; 
усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем. 
Фахові (спеціальні) компетентонсті: здатність здійснювати професійну 
діяльність з дотриманням вимог законодавства, стандартів освіти та 
внутрішніх нормативних документів закладу освіти; здатність 
упроваджувати ефективні методи організації праці відповідно до вимог 
екологічної безпеки, безпеки життєдіяльності та охорони і гігієни праці; 
здатність управляти комплексними діями/проектами, відповідати за 
прийняття рішень у непередбачуваних умовах та професійний розвиток 
здобувачів освіти і підлеглих; здатність забезпечити якість освіти і 
управління діяльністю закладу освіти, відповідно до спеціалізації. 

 
3. Програма та структура навчальної дисципліни для денної та 
заочної (дистанційної) форми навчання 

 
Змістовий модуль І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ПРИКЛАДНІ 
ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ПРАЦІ 
Тема 1. Предмет, задачі психології праці та екокультури особистості. Роль 
екологічної культури в професійній діяльності (4 год). 

Психологія праці як галузь наукового знання про працю і працюючих, що 
вивчає умови, розробляє шляхи і методи рішення практичних завдань в 
області формування і функціонування індивідуальних і групових об'єктів 
праці. Психологія праці як професія і навчальна дисципліна. Суміжні області 
психологічного і міждисциплінарного наукового знання про людину і працю. 
Історія вітчизняної і зарубіжної психології праці як прикладної психологіічної 
науки у сфері господарського життя суспільства. Нерозривний зв'язок між 
екологічною культурою населення та сталим розвитком суспільства. 

Методи побудови теорії в психології праці. Методи діагностики. Методи 
аналізу і інтерпретації емпіричних даних. Методи навчання, розвитку суб'єкта 
праці; консультування; методи корекції поведінки, стану суб'єкта праці; 
методи реконструкції робочого простору, органів управління і засобів 
індикації, режиму праці і відпочинку, способів планування праці, нормування 
і контролю. 
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Основні поняття теми: психологія праці, екологічна культура особистості, 
об’єкт і предмет психології праці, гуманізація праці, суб’єкт праці, 
професіографія, професійний відбір, трудовий проект, людський фактор. 
 
Тема 2. Психологія професійної діяльності. Трудовий процес і його 
компоненти (4 год). 

Поняття «ергатична система», «ергатична функція» (їх види і еволюція в 
історії людського суспільства). Продукти праці, їх види. Об'єкти праці і їх 
основні різновиди (біологічні системи, неживі природні і технічні системи, 
соціальні і знакові системи). Предмет праці і типологія його різновидів. Цілі 
праці. Об'єктивно задані і суб'єктивно прийняті цілі праці, їх різноманітність. 
Цілі праці як суб'єктивні образи бажаного майбутнього. Засоби, знаряддя 
праці і їх класифікація. Умови праці. Оглядова характеристика основних 
різновидів об'єктних умов праці в різних трудових процесах. 

Відмінності спільної діяльності від індивідуальної, їх співвідношення. 
Компоненти психологічної структури спільної діяльності: мета діяльності, 
мотив діяльності, спільні дії, результат діяльності. Ознаки спільної діяльності. 

Спосіб виконання дії – операція. Механізм і етапи формування операції. 
Класифікація операцій. Характеристики рухів. Класифікація робочих рухів. 
Види і параметри трудових рухів. Психологічний механізм реалізації дій і 
операцій - механізм формування навичок. Класифікація навичок. Схема 
формування навички. Автоматизація навичок. Нейрофізіологічний механізм 
формування і коригування навички. Місце уміння у виробленні навичок. 
Періоди і фази автоматизації навички. Деавтоматизація навички. 

Навчання як процес зміни поведінки і освоєння дій людиною. Зміст, види, 
рівень і критерії навчення. Інформаційні одиниці навчення, поняття скриптів. 
Основні поняття теми: праця, ергатична система, ергатична функція, 

класифікація, багаторівнева класифікація професій, типи професій, відділи 
професій, навички. 

 
Тема 3. Людина як суб’єкт праці. Професійно важливі якості. Психічні 
функціональні стани. Психологія безпеки (8 год). 

Суб'єкт праці як головний компонент ергатичної системи. Суб'єкт праці 
як багатоознакова різнорівнева система. Структура суб'єкта праці – 
мотиваційні, когнітивні, операторні, емоційно-вольові показники особистості 
професіонала. Теоретичні моделі індивідуального і групового суб'єкта праці. 
Рівні вивчення суб'єкта праці: діяння (окрема діяльність) як цілісний цикл 
(етап) трудової діяльності; психологічні дії і операції (навички і уміння), 
психічні функції і процеси. 

Психічні регулювальники трудової діяльності: знання, уміння, 
професійний досвід; представлення, образи, ціннісні орієнтації, інтереси, цілі і 
мотиви; свідомість Я і професійна самосвідомість; індивідуально-типологічні 
особливості і професійно обумовлені здібності; психічні процеси і професійно 
важливі якості, які актуалізуються у людини в процесі праці; функціональні 
стани. 

Принципи і методи дослідження і діагностики функціональних станів в 
праці (фізіологічні, поведінкові, психометричні, самооцінка і суб'єктивне 
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шкалирование функціональних станів). Обумовленість функціональних станів 
суб'єкта праці характером професійного навантаження, умовами праці і його 
внутрішніми ресурсами. Види функціональних станів, їх динаміка в праці. 
Гострі і хронічні стани. Особливі функціональні стани в праці: передстартова 
готовність, стан впрацювання, оптимальна працездатність, стомлення, 
"кінцевий порив", перевтома, психічне пересичення, поглиненість процесом 
праці, стрес. Втома як суб'єктивне переживання стану стомлення. 
Екстремальні стани в праці; адаптація і дезадаптація, посттравматичні стани. 
Сучасні інформаційні технології і інформаційний стрес. Види монотонії 
(сенсорна і моторна), об'єктивні критерії монотонності праці, гіподинамія, 
сенсорна депривація; психологічні способи подолання монотонності праці. 
Класифікація видів праці за тяжкістю. Психологічні методи профілактики і 
корекції несприятливих функціональних станів в праці.  

Психологія праці у вивченні і профілактиці подій. Людський чинник в 
подіях: нещасний випадок, травма, аварія, катастрофа. Об'єктивні і суб'єктивні 
(суб'єктні) причини нещасних випадків і аварій. Методи вивчення і аналізу 
причин нещасних випадків і аварій. Психологічна класифікація причин 
помилкових дій суб'єкта праці. Мотивація і безпека праці. Сучасні уявлення 
про причини різної міри захищеності або схильності суб'єкта праці подіям. 
Види професійного ризику. Схильність до ризику і методи її діагностики. 
Інформаційна і психологічна безпека в організаціях. Методи вивчення і 
аналізу нещасних випадків і аварій. Психологічні способи і засоби 
профілактики виробничого травматизму і аварійності, підвищення безпечної 
поведінки людини в професійній діяльності. 

Працездатність особи як один з критеріїв психічного здоров'я. 
Психологічна трудова реабілітація хворих і інвалідів як засіб компенсації 
різних порушень фізичного і психічного здоров'я людини і як засіб 
поповнення трудових ресурсів. Психологія працетерапії як способу 
відновлення порушених психічних функцій. Рівні трудової реадаптації 
психічно хворих. Можливості компенсаторного пристосування людини до 
вимог професії. Психологічні основи працетерапії при психічних 
захворюваннях. Принципи підбору видів праці залежно від характеру дефекту 
і стадії хвороби. Типові порушення працездатності при вираженій акцентуації 
особи. Характеристики трудової діяльності, що забезпечують відновлення 
порушених психічних функцій при психічних захворюваннях. 

Загальні напрями у вирішенні проблеми створення психологічного 
настрою на безпеку у працівників: зниження рівня виробничих загроз шляхом 
створення безпечніших знарядь, предметів та умов праці або ефективніших 
засобів захисту; підвищення рівня індивідуальної захищеності працівників, 
організовуючи безпечнішу поведінку. 

Основні поняття теми: суб’єкт, особистість, індивідуальність, професійно 
значимі індивідуально-психологічні властивості, професіограма, свідомість, 
професійна самосвідомість, особливості соціального досвіду, статево-вікова 
мінливість, спрямованість, активність, можливість, установка, мотив, мета, 
інтерес, переконання, ідеал, звичка рівень домагань, фрустрація, стрес, 
функціональний стан, внутрішній конфлікт, психологічна криза. 
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Тема 4. Умови професійної діяльності та ефективність праці (4 год). 
Хоторнский експеримент, концепція людських відносин в науковому 

управлінні і проблема задоволеності працею; проект гуманізації праці, оцінка 
якості праці в організаційному проектуванні. Класифікація мотивів праці. 
Змістовно-структурні і процесуальні концепції трудової мотивації (А. Маслоу, 
Ф. Герцберг, Д. Мак-Клелланд), їх гідності, обмеження і шляху використання 
в практиці роботи з персоналом. Класифікація мотиваційних очікувань при 
виборі професії. Методи діагностики мотиваційних утворень (оцінка 
суб'єктивної значущості елементів трудової діяльності, оцінка своєрідності 
ціннісних орієнтацій, професійних інтересів, смысло-жизненных орієнтацій 
особи). Здібності (загальні і спеціальні професійні). Здібності як продукт 
соціалізації індивіда в системі внутрішніх (у тому числі і біологічно 
детермінованих) умов. Відносна і абсолютна профпридатність.  

Мотив і мотивація. Мотиваційна сфера людини. Проблеми психології 
мотивації. Класифікація та структура мотивів трудової діяльності. П'ять рівнів 
потреб людини за А. Маслоу: 1) основні фізіологічні потреби; 2) потреби в 
безпеці; 3) потреби в любові та соціальній активності; 4) потреби в повазі та 
самоповазі; 5) потреба в саморегуляції. Психологічні проблеми 
трансформування мотивів у процесі професійної переорієнтації працівників. 
Методи дослідження мотивів (експеримент, словесний звіт, ретроспективне 
інтерв’ю тощо). Мотиваційні тренінги: категорії мотивації досягнення, 
очікування успіху (оу), похвала (схвалення), позитивний емоційний стан (е+), 
потреба в уникненні неуспіху (пун), процедури активізації мотивації 
досягнення, міжособистісна підтримка, етапи формування (засвоєння) мотиву 
досягнення, психолого-педагогічні ефекти тренінгу мотивації досягнення, 
тренінг причинних схем, вплив причинних схем на поведінку, програма зміни 
причинних схем, зв'язок причинних схем з емоціями, тренінг особистісної 
причинності. 
Основні поняття теми: мотивація, фактори мотивації професійного вибору, 
зовнішні мотиваційні фактори, внутрішні мотиваційні фактори вибору 
професії. 
 
Тема 5. Професійне самовизначення. Професійна орієнтація (4 год). 

Професійна орієнтація як науково-практична система підготовки 
особистості до свідомого професійного самовизначення. Місце профорієнтації 
в системі психології праці. Структура профорієнтації, її психологічний аналіз. 
Професійний відбір як виявлення придатності людини до конкретного виду 
праці. Професіографія та її використання в профорієнтаційній роботі і 
професійному навчанні. Поняття трудової адаптації в психології праці. 
Психологічний аналіз рівнів трудової адаптації та їх взаємозв'язок. Види 
трудової адаптації та їх психологічна характеристика. Фактори, що впливають 
на трудову адаптацію. Соціально-психологічна адаптація як вид трудової 
адаптації професіонала. Причини трудової дезадаптації працівників. Умови 
подолання трудової дезадаптації.  

Профорієнтація як комплексна соціальна проблема. Психологія 
професійного і особистісного самовизначення. Професійне самовизначення як 
пошук сенсу в трудовій діяльності. Цілі, завдання, типи і рівні професійного 
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самовизначення. Основні методи профорієнтації, методи активізації 
професійного самовизначення. Психологічні аспекти профорієнтації молоді і 
реориентации безробітних. Вибір професії як проектування професійного 
життєвого шляху. Професійна самосвідомість. Загальна структура і типи 
індивідуальних ситуацій вибору професії, умови створення прийнятного 
особистого професійного плану.  
Основні поняття теми: професіографія, психограма, методика психологічної 
професіографії, критерії оцінки, професійні вимоги, психологічний портрет, 
номограма, професійне самовизначення, професійний аналіз, психологічні 
аспекти вибору професії. 
 
Тема 6. Професійна придатність і професіоналізм. Професійне 
самовизначення та професійна кар’єра. Формування професійних знань, 
умінь, навичок. Прогнозування успішності діяльності (8 год). 

Психологічні основи виховання, професійної підготовки і перепідготовки 
(формування образу професії, професійної самосвідомості, індивідуального 
стилю діяльності, професійних знань, умінь, навичок). Сучасні підходи до 
навчання фахівців. Виділення критеріїв і вибір методів оцінки і ефективності 
навчання. Концепція підвищення освіти і професійної компетентності 
(фрагментарний, формалізований і цільовий підхід). Стратегії професійної 
освіти. Дилема стандартизації і індивідуалізації професійної підготовки. 
Саморозвиток як безперервний процес професіоналізації особи, етапи 
саморозвитку професіонала. Програми професійної підготовки. Форми, стадії і 
етапи професійної підготовки. Роль аналізу процесу праці, виконання роботи і 
оцінки працівника у визначенні потреби в навчанні. Ознаки профессионально-
квалификаційного рівня. Ресурси, плани і програми навчання. Учбові 
тренажери в навчанні. Internet - підготовка і дистанційне навчання. Проблеми 
елітарної професіональної освіти. 

Психологічні основи професійного становлення особистості. Розвиток 
людини як суб'єкта праці і професійний життєвий шлях. Етапи (стадії) 
розвитку людини як суб'єкта праці в онтогенезі. Життєвий шлях професіонала, 
варіанти і типи професійних кар'єр. Нормативні кризи професійного розвитку 
і становлення особистості. Біографічний метод у вивченні криз професійного 
розвитку. Професійно обумовлені деструкції особистості. Види професійних 
деструкцій. Стратегії подолання психологічних бар'єрів професійного 
розвитку. Психологічне сприяння професіоналізації. Концепція розвиваючої 
професійної освіти. Психологія праці і акмеология.  

Професійний досвід, кваліфікація, знання, уміння, навички. Криві 
розвитку навичок в процесі вправи. Явища перенесення навичок (позитивного 
і негативного). Автоматизація навичок і автоматизм. Зміна структури 
професійна важливих якостей у процесі становлення професіонала. 
Використання теорії поетапного формування розумових дій в професійному 
навчанні. Ідеї програмованого навчання в професійній підготовці. Системний 
підхід в професійному навчанні. Психологічна оптимізація методів 
професійного навчання. Активні методи навчання.  

Діагностика здібностей і прогнозування успішної діяльності. Прогноз як 
аргументований йомовірнісний висновок про індивідуальну поведінку 
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респондента в майбутньому. Організація індивідуального підходу при 
проведенні навчального процесу. Пошук відповідних до професійних вимог 
компенсаторних можливостей індивіда. Психологічний і психофізіологічний 
відбір як один із компонентів професійнеого відбору. Етапи розробки системи 
прогнозування діяльності, верифікація прогнозу. 
Основні поняття теми: профпридатність, виробнича освіта, професійні знання, 
навички та вміння, професійна самоосвіта, біографічні кризи професіонала, 
професійний план, індивідуальний стиль діяльності, професійна деформація 
особистості, рівняння успішності, структурограма, прогнозування успішності. 

Модульне письмове тестування 
 

Змістовий модуль ІІ. ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
Тема 7. Сутність екологічної науки та екологічних проблем (8 год). 
 Історія розвитку відносин між людиною та природою. Роль екологічних 
знань. Основні екологічні вчення. Розділи екології: аутекологія, демекологія, 
синекологія. Найважливіші терміни та поняття екології. Вчення про 
неоекологію як екологію сучасних екосистем. Вчення про екосистему, 
біогеоценоз, біоценоз, біотоп. Завдання екології та проблеми, які вона 
досліджує: механізми адаптації до середовища, регуляція чисельності 
популяції, управління продукційними процесами, стійкість природних та 
антропогенних ценозів. Найважливіші сучасні екологічні проблеми та 
можливі шляхи їх вирішення. Уявлення про ноосферу. Концепція стійкого 
розвитку як основний загальновизнаний шлях розвитку відносин між 
людським суспільством та природою на сучасному етапі. Основні екологічні 
закони, закони Коммонера, закони Чіраса.  
 Педагогічна діяльність як одна із важливих ланок у вирішенні проблем, 
пов’язаних із духовною, екологічною, соціально-економічною кризами. Роль 
педагога у створенні умов для знаходження людиною шляхів гармонії з 
довкіллям, собою, саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації у певних 
сферах життєдіяльності. Екокультура особистості у структурі професіограми 
педагога. Екокультура педагога як компонент його загальної культури, що 
проявляється в професійній діяльності. Умови ефективності формування 
екокультури майбутнього педагога під час навчання у вузі (забезпечення 
міждисциплінарного підходу, реалізація регіональної специфіки формування 
гармонії людини з довкіллям у просторі певної етнокультури, включення 
студентів у активну екокультурну діяльність протягом усіх років навчання у 
ЗВО тощо).  
 Аналіз базових категорій та понять курсу. Екокультура. Екокультурна 
свідомість. Екокультурні стереотипи. Екокультурні відношення. Екокологічно 
доцільна поведінка. Екокультура особистості. Екокультурна компетентність. 
Теоретичні основи екокультури. Елементи структури екокультури 
(екокультурні стереотипи, екологічна свідомість, екокультурні відношення, 
екологічно доцільна поведінка). Визначення типів взаємодії (за А. 
Скворцовим): аморальний, утилітарний, теоретичний (науковий), естетичний. 
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Основні поняття теми: екологія, екологічні чинники, біосфера, біогеоценоз, 
агроценоз, популяція, ноосфера, стійкий, сталий розвиток, екологічна 
культура особистості.   
 
Тема 8. Природні ресурси та їх використання. Енергетична основа 
життєдіяльності людини. Екологічні аспекти життя людини (8 год). 
 Екологічна обґрунтованість природокористування, закони 
невиснажливого природокористування. Ресурсозбереження, безвідходні і мало 
відходні технології, біотехнології, утилізація відходів, екологізація всього 
виробництва. Нормування якості навколишнього середовища. Методи очиски 
пило-газових викідів у повітря, архітектурно-планувальні заходи. Раціональне 
використання водних ресурсів, методи очистки стічних вод, водоохоронні 
зони. Захист грунтів від ерозії, засолення, механічного руйнування. 
Екологічни методи захисту рослин від шкідників, Рекультівація земель. 
Екологічні вимоги до будівельних матеріалів. 
 Чинники середовища, що характеризують санітарно-епідеміологічне 
благополуччя населення, їх класифікація. Біологічні, хімічні, фізичні чинники, 
які негативно впливають на організм людини. Шляхи впливу чинників 
середовища на організм людини. Джерела і види забруднювачів. Шум і 
вібрації в навколишньому середовищі, особливості їх впливу на організм 
людини. Вплив електромагнітного випромінювання на людський організм. 
Особливості впливу іонізуючого випромінювання на людський організм. 
Природні і штучні джерела випромінювання. Види опромінення. Шляхи 
надходження радіонуклідів в організм людини. Гостра і хронічна променева 
хвороба. Допустимі рівні вмісту радіонуклідів у продуктах. Генетичні 
наслідки впливу радіонуклідів на організм. Токсичність хімічних речовин. 
Класифікація основних екологічно значимих захворювань. Захворюваність 
дитячого населення як індикатор екологічної ситуації в регіоні. Специфіка 
взаємозв'язків організму з несприятливими чинниками навколишнього 
середовища. Фізичний розвиток дітей у регіонах з несприятливою 
екологічною обстановкою. Забруднення навколишнього середовища и дитяча 
смертність. Екологічна обумовленість порушення репродуктивного здоров'я. 
Чинники середовища, відповідальні за репродуктивне здоров'я населення. 
Екологічно детерміновані захворювання серцево-судинної системи. 
Екологічно обумовлені захворювання органів дихання. Екологічні аспекти 
гастроентерологічної патології у дітей. Пестициди як антропогенний чинник 
навколишнього середовища. Пестициди та їх дія на організм людини. 
Характерні особливості дії на організм людини різних груп пестицидів. 
Клінічні симптоми отруєння пестицидами. Сучасні уявлення про розвиток 
онкологічної патології. Показник поширеності онкологічних захворювань як 
індикатор шкідливого впливу довкілля. 
Основні поняття теми: природні ресурси, раціональний підхід, інтенсивне та 
екстенсивне природокористування, ресурсозбереження, альтернативні 
джерела енергії, екологічні чинники (абіотичні, біотичні, антропічні 
(антропогенні)). 
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 Тема 9. Діяльність людини і екологічні кризи. Екологізація діяльності 
людини (8 год) 
 Вплив людини, на різних етапах її практичної діяльності на природу. 
Сучасний стан, чинники забруднення і проблеми охорони атмосфери. Водні 
ресурси планети і України, їх економічна оцінка, джерела забруднення і 
охорона. Земельні ресурси України. Зростання масштабів виробництва і 
техногенного впливу на навколишнє середовище. Промисловий комплекс і 
проблеми маловідходного виробництва. Екологічні проблеми теплової, 
атомної і гідроенергетики, чорної і кольорової металургії, нафтової і 
лісотехнічної промисловості, машинобудування, сільського господарства і 
транспорту. Екологічні проблеми невиробничої сфери. Роль екологічної сфери 
у пошуках шляхів зменшення антропогенного впливу на навколишнє 
середовище, зростання антропогенного тиску на довкілля. Актуальність 
екологізації людської діяльності та суспільної свідомості у сучасних умовах 
розвитку цивілізації. Педагогіка гармонізації і злагоди особистості з 
довкіллям. Онтопедагогіка (педагогіка особистості) про закономірності 
виховання індивідуума з урахуванням його генетичних задатків та соціальних 
орієнтацій. Пошук можливих умов гармонізації поведінки особи з довкіллям з 
метою збереження миру, злагоди, певної рівноваги, запобігання конфліктів 
різних рівнів. Вивчення теорії і практики виховання, що забезпечує 
гармонійний розвиток особистості, здатної жити у злагоді з природою і 
суспільством, спроможної домагатись успіху в професійно-соціальній 
діяльності. Концепція формування особистісної культури індивіда як умови 
наближення його до стану гармонії, готовності до взаємодії, збереження 
рівноваги як основи успіху, отримання насолоди від життя, миру і спокою у 
суспільстві, на планеті Земля. Визнання єдності світу — матеріального, 
фізичного, духовного. 
Основні поняття теми: антропогенні забруднення середовища існування, 
техногенний вплив на природу, екологізація людської діяльності, її основні 
принципи.  
 
Тема 10. Екологічна безпека сучасної освіти. Екологічна культура як 
основа гармонійного розвитку людини (4 год). 
 Головна роль екологічної освіти в процесі впровадження освіти для 
сталого розвитку. Основні положення Концепції екологічної освіти України: 
принцип неперервності екологічної освіти, мета та завдання екологічної 
освіти. Зміст та структура формальної і неформальної екологічної освіти. 
Найважливіші ідеї екологічної освіти та шляхи їх реалізації. Компоненти 
екологічної освіти: екологічні знання, екологічне мислення, екологічний 
світогляд, екологічна етика, екологічна культура. 
 Формування здоровя’збережного освітнього середовища, 
здоровя’збережні та здоровя’зутворюючи технології. Значення екологічної 
культури для розвитку особистості, суспільства.  
Основні поняття теми: екологічна освіта, формальна, неформальна, 
інформальна освіта, компоненти екологічної освіти, здоров’язбережне освітнє 
середовище.  
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Структура навчальної дисципліни для денної та заочної (дистанційної) 
форми навчання 

назви змістовних 
модулів і тем 

т
и
ж
н
і 

кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому 
числі 

л п с.р. л п с.р. 
Змістовий модуль 1. Загальні питання та прикладні проблеми 
психології праці 
Тема 1. Предмет, задачі 
психології праці та 
екокультури особистості. 
Роль екологічної культури 
в професійній діяльності  

 4 2 2      

Тема 2. Психологія 
професійної діяльності. 
Трудовий процес і його 
компоненти 

 4 2 2      

Тема 3. Людина як суб’єкт 
праці. Професійно важливі 
якості. Психічні 
функціональні стани. 
Психологія безпеки 

 8 4 4      

Тема 4. Умови 
професійної діяльності та 
ефективність праці  

 4 2 2    

Тема 5. Професійне 
самовизначення. 
Професійна орієнтація 

 4 2 2      

Тема 6. Професійна 
придатність і 
професіоналізм. 
Професійний відбір 
персоналу. Професійне 
самовизначення та 
професійна кар’єра. 
Формування професійних 
знань, умінь, навичок. 
Прогнозування успішності 
діяльност  

 8 4 4      

Разом за змістовим 
модулем 1 

 32 16 16      

Змістовий модуль 2. Екологічна культура як діяльність 
Тема 7. Сутність 
екологічної науки та 
екологічних проблем 

 8 4 4      
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назви змістовних 
модулів і тем 

т
и
ж
н
і 

кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому 
числі 

л п с.р. л п с.р. 
Тема 8. Природні ресурси 
та їх використання. 
Енергетична основа 
життєдіяльності людини. 
Екологічні аспекти життя 
людини 

 8 4 4      

Тема 9. Діяльність людини і 
екологічні кризи. 
Екологізація діяльності 
людини 

 8 4 4      

Тема 10. Екологічна 
безпека сучасної освіти. 
Екологічна культура як 
основа гармонійного 
розвитку людини 

 4 2 2      

Разом за змістовим 
модулем 2 

 28 14 14      

Усього годин  60 30 30      
 
4.Теми практичних занять 
 
№ Назва теми к-сть 

годин 
1.  Психологія праці як галузь науки 2 
2.  Становлення та розвиток наукових уявлень про працю 2 
3.  Психологічне вивчення людини як суб’єкта 

професійної діяльності. Практична робота 
2 

4.  Значення інформаційної і психологічної безпеки в 
організації праці 

2 

5.  Мотиви професійної діяльності 2 
6.  Психологічні особливості профорієнтації 2 
7.  Сучасні підходи до навчання фахівців 2 
8.  Психологічні основи професійного становлення 

особистості 
2 

9.  Найважливіші сучасні екологічні проблеми та можливі 
шляхи їх вирішення. Практична робота 

2 

10.  Умови ефективності формування екокультури 
особистості 

2 

11.  Ресурсозбереження, безвідходні і мало відходні 
технології, біотехнології, утилізація відходів, 
екологізація виробництва 

2 
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12.  Вплив екологічних чинників на організм лоюдини 2 
13.  Роль екологічної культури у пошуках шляхів 

зменшення антропогенного впливу на навколишнє 
середовище 

2 

14.  Найважливіші ідеї екологічної освіти та шляхи їх 
реалізації 

2 

15.  Умови формування здоровя’збережного освітнього 
середовища 

2 

5. Тематика для самостійної роботи 
Самостійна робота є невід’ємною складовою вивчення навчальної 

дисципліни "Психологія праці та екокультура особистості". Вона здійснюється 
за такими напрямками:  
˗ підготовка теоретичних питань та виконання практичних завдань до 

семінарських занять; 
˗ конспектування першоджерел; 
˗ підготовка рефератів; 
˗ виконання індивідуальних (професійно-орієнтованих) завдань;  
˗ підготовка до підсумкової модульної роботи; 
˗ підготовка до іспиту. 

Змістовий модуль 1. Загальні питання та прикладні проблеми психології 
праці  
Тема 1. Предмет, задачі психології праці та екокультури особистості. Роль 
екологічної культури в професійній1 діяльності 

1. Предмет і основні завдання психології праці  
2. Методологічні та теоретичні аспекти психології праці  
3. Зв'язок психології праці з іншими науками  
4. Психологія праці як професія і навчальна дисципліна  
5. Історія зарубіжної психології праці. 
6. Психологія праці вітчизняна. 
7. Місце психології в системі наук про людину як суб'єкта діяльності. 
8. Тенденції розвитку суспільства, суспільного виробництва і уявлень про 

суб'єкта праці. 
9. Парадигма психології праці. 

Тема 2. Психологія професійної діяльності. Трудовий процес і його 
компоненти 

1. Ергатична система «людина-праця-професійне середовище». 
2. Трудовий пост і його структура. 
3. Предмет, засоби, знаряддя, умови праці як компоненти трудового поста.  
4. Психологічні стани, які зумовлюють працездатність. 
5. Фактори та закономірності змін працездатності.  
6. Психологічні методи корекції та профілактики несприятливих 

функціональних станів. 
Тема 3. Людина як суб’єкт праці. Професійно важливі якості. Психічні 
функціональні стани. Психологія безпеки 

1. Природні властивості індивіда. 
2. Індивідуально-психологічні властивості суб’єкта праці. 
3. Домінуючий емоційний фон й особистісні характеристики працівника.  
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4. Статево-вікова мінливість суб’єкта праці.  
5. Фактори безпеки праці та їхній взаємозв’язок. 
6. Методи вивчення й аналіз причин нещасних випадків. 
7. Психологічні засоби підвищення безпечної поведінки працівників у 

професійній діяльності. 
8. Підготовка до переговорів. 
9. Розроблення стратегії та тактики переговорів. 
10. Методи ведення переговорів. 
11. Аналіз поведінки партнера та самоаналіз. 
12. Завершення переговорів. Підведення підсумків. 

Тема 4. Умови професійної діяльності та ефективність праці 
1.  Психологічні проблеми мотивації трудової діяльності. 
2. Класифікація та структура мотивів. 
3. Психологічні проблеми трансформування мотивів у процесі професійної 

переорієнтації працівників. 
4. Методи дослідження мотивів. 
5. Мотиваційні тренінги. 
6. Соціально-психологічні феномени в групі. 
7. Психологія ділового спілкування. 
8. Методи забезпечення результативного спілкування. 
9. Конфлікт, його структура та причини виникнення, реагування на 

конфліктну поведінку працівника.  
Тема 5. Професійне самовизначення. Професійна орієнтація  

1. Професіографія та її цілі.  
2. Принципи і методи професіографії. 
3. Особистісні методи професіографії. 
4. Використання професіограм у виробничій і психологічній практиці. 
5. Основні етапи розвитку професійної орієнтації у промисловій практиці.  
6. Психологічне консультування працівників. 
7. Прогнозування і планування кар’єри. 
8. Основні напрями, галузі та принципи психологічного консультування. 

Тема 6. Професійна придатність і професіоналізм. Професійний відбір 
персоналу. Професійне самовизначення та професійна кар’єра. 
Формування професійних знань, умінь, навичок. Прогнозування 
успішності діяльност 

1. Огляд психологічних класифікацій професій. 
2. Багаторівнева психологічна класифікація професій. 
3. Класифікація трудової діяльності за мотиваційними факторами. 
4. Психологічні поняття та критерії професійної діяльності. 
5. Психологічні проблеми виробничого навчання. 
6. Формування професійних умінь і навиків. 
7. Активні методи навчання працівників. 
8. Прогнозування успішності діяльності працівника. 
9. Технології професійного підбору працівників в організаціях. 

Змістовий модуль 2. Екологічна культура як діяльність 
Тема 7. Сутність екологічної науки та екологічних проблем  

1. Екокультура особистості у структурі професійної підготовки педагога.  
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2. Сутність базових категорій та понять екокультураи особистості. 
3. Характеристика змістового компонента екокультури особистості. 
4. Екокультура як світоглядний образ світу. Принципи екологічного 

гуманізму. 
5. Класифікація типів екокультури особистості (екокультура пристосування, 

екокультура особистої достатності, екокультура оптимізму, екокультура 
песимізму, екокультура абсолютизації екологічних знань, екокультура 
гармонії). 

6. Екокультурні відношення. Підходи до розуміння єдності людини і 
Природи: етнокультурні традиції та сучасність. 
Тема 8. Природні ресурси та їх використання. Енергетична основа 
життєдіяльності людини. Екологічні аспекти життя людини 

1. Параметри культури здоров’я. Структура здоров’я. Валеологія в 
екокультурі особистості. 

2. Екологія інформаційного простору.  
3. Екологічні особливості України. Основні джерела антропічного 

забруднення навколишнього середовища. 
4. Екологічні аспекти здоров’я і хвороб людини. Регіональні особливості.  
5. Чинники техногенного забруднення довкілля. Небезпека екологічних 

катастроф для  здоров’я людини. 
6. Онкологічні захворювання та їх зв’язок з екологічними особливостями 

середовища проживання людини. 
Тема 9. Діяльність людини і екологічні кризи. Екологізація діяльності 
людини 

1. Актуальність екологізації людської діяльності та суспільної свідомості у 
сучасних умовах розвитку цивілізації. 

2. Елементи структури екокультури (екокультурні стереотипи, екологічна 
свідомість, екологічні відношення, екологічно доцільна поведінка).  

3. Функції екологічної свідомості.  
4. Екокультура як діяльність (сутність поняття, класифікація: екологія 

трудової діяльності, екологія освітньої діяльності, екологія дозвіллєвої 
діяльності). 
Тема 10. Екологічна безпека сучасної освіти. Екологічна культура як 
основа гармонійного розвитку людини 

1. Екологічна безпека сучасної освіти (психологічне, соціальне, духовне 
благополуччя сучасного освітнього простору). 

2. Екологія дитинства у структурі екокультури особистості. 
3. Сутність і структура поняття ″екологічна безпека сучасної освіти″.  
4. ″Педагогіка культури здоров’я": власні підходи до розуміння сутності 

культури здоров’я, її значення у житті сучасної людини.  
5. Головні чинники догляду за здоров’ям у межах освітнього простору. 
6. Фізична культура і здоров’я. 
7. Діагностика екокультурної вихованості вихованців освітніх закладів 

(визначення критеріїв, показників, рівнів). 
 Критерії оцінювання дослідження у вигляді реферату 

№ Критерії оцінювання роботи 
Максимальна кількість 

балів за 
  кожним критерієм 
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1. Обґрунтування  актуальності,   формулювання  мети,   завдань  та 5 балів 
 визначення методів дослідження  

2. Складання плану реферату 1 бал 
   

3. Критичний аналіз суті та змісту першоджерел.  Виклад фактів, 5 балів 
 ідей,  результатів досліджень в логічній послідовності.  Аналіз  
 сучасного  стану  дослідження  проблеми,   розгляд  тенденцій  
 подальшого розвитку даного питання.  

4. Дотримання правил реферування наукових публікацій 5 балів 
   

5. Доказовість висновків,  обґрунтованість власної позиції,  пропозиції 5 балів 
 щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження  

6. Дотримання  вимог  щодо  технічного  оформлення  структурних 4 бали 
 елементів роботи (титульний аркуш,  план,  вступ,  основна частина,  
 висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел)  

7. Підготовка доповіді у вигляді презентації у програмі РоWER POINT 5 балів 
   

 Разом 30 балів 
   

Шкала оцінювання дослідження у вигляді реферату 
   

Рівень виконання Кількість балів, що відповідає рівню 
Оцінка за традиційною 
системою 

Високий 27 - 30 Відмінно 
   

Достатній 21 - 26 Добре 
   

Середній 12-20 Задовільно 
   

Низький 0-11 Незадовільно 
 

Орієнтовна тематика реферативних досліджень  
з навчальної дисципліни  

1. Методологічні проблеми психології праці.  
2. Психологія праці: сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку.  
3. Історія становлення психології праці.   
4. Психодіагностичний метод у психології праці.  
5. Метод бесіди у психології праці.  
6. Різні види діяльності як продукти суспільного буття людини.  
7. Людська діяльність і суспільний досвід.  
8. Емоційна сфера суб’єкта праці.  
9. Гендерні особливості суб’єкта праці.  
10. Професіографія. Професіограми у психологічній практиці.   
11. Типи та класи професій.  
12. Мотивація професійного вибору. Мотиваційні тренінги. 
13. Психологічне консультування працівників.  
14. Прогнозування кар’єри працівника.  
15. Залежність професійної успішності від здібностей працівника.  
16. Методики підбору працівників в організації.  
17. Професійна педагогіка. Методи навчання.  
18. Психічні стани працівника, які формуються в трудовій діяльності.  
19. Психологічна корекція несприятливих функціональних станів. 
20. Безпечна праця — продукт суспільного буття людей.  
21. Тренінг особистісного зростання працівника.  
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22. Психологія лідерства і керівництва.  
23. Конфлікт у трудовому колективі та шляхи його вирішення.  
24. Культура спілкування і переговори. Методи ведення переговорів.  
25. Відображення уявлень про навколишній світ у календарній обрядовості 

українців.  
26. Гармонія людини і природи в образах української міфології.  
27. Образи природного довкілля у дитячих іграх та забавах.  
28. Вияв прагнення особи бути здоровою у різних формах етнокультури 

(звичаї, традиції, календарна обрядовість, мова тощо).  
29. Традиційно-символічні моделі культури здоров’я у різних народів. 
30. Екологія інформаційного простору у структурі екології сучасної освіти.  
31. Екологія Інтернет-простору. 
32. Вияв шанобливого ставлення до води в етнокультурі українців.  
33. Відображення особливостей свiтобачення та свiтосприймання у 

колискових мелодiях українців (або етноспільноти, представником якої є 
студент/студентка).  

34. Відображення уявлень про навколишній світ у календарній обрядовості 
українців.  

35. Гармонія людини і природи в образах української міфології.  
36. Екокультура українського народу (або спільноти, одиницею якої є 

студент/студентка).  
37. Екологічна культура як підґрунтя для відтворення неруйнівних форм 

природоставлення.  
38. Екологія житла в етнокультурі українців (або тієї спільноти, одиницею 

якої є студент/студентка).  
39. Екотрадиції весняного календарно обрядового циклу українців (або тієї 

спільноти, одиницею якої є студент/студентка).  
40. Емоції і почуття в структурі екокультури особистості.  
41. Етнокультура як механізм адаптації етноспільноти до навколишнього 

середовища.  
42. Значення дерев в обрядовості українців з позицій екології буття: традиції 

і сучасність.  
43. Ідеї М. Бейтса про взаємовплив природного середовища і етнокультури 

(екологічна антропологія).  
44. Основні аспекти формування культури здоров’я дітей у сім’ї.  
45. Педагогіко-валеологічні аспекти захисту здоров’я учнів і студентської 

молоді від негативного впливу комп’ютерної техніки.  
46. Проблеми ставлення до природи в історії української культури.  
47. Сонце – умова життя на Землі, чинник здоров’я і нездоров’я дітей і 

дорослих.  



 

19 
 

48. Стреси як програма конфліктів людини з самою собою, своїм «Я». 
Антистресова програма.  

49. Традиції природокористування в українській етнокультурі.  
50. Фен-шуй — китайська наука про гармонію з довкіллям і вміння 

облаштувати свій побут відповідно до законів природи. 
 

6. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння 
знань студентами 

1. Предмет і основні завдання психології праці.  
2. Методологічні та теоретичні аспекти психології праці.  
3. Психологія праці як професія і навчальна дисциплін. Зв'язок психології 

праці з іншими науками.  
4. Місце психології в системі наук про людину як суб'єкта діяльності.  
5. Тенденції розвитку суспільства, суспільного виробництва і уявлень про 

суб'єкта праці.  
6. Методи професійної діагностики.  
7. Трудовий пост і його структура. Предмет, засоби, знаряддя, умови праці 

як компоненти трудового поста. 
8. Індивідуально-психологічні властивості суб’єкта праці.  
9. Професіографія та її цілі. Принципи і методи професіографії.  
10. Використання професіограм у виробничій і психологічній практиці.  
11. Огляд психологічних класифікацій професій. Багаторівнева психологічна 

класифікація професій.  
12. Класифікація трудової діяльності за мотиваційними факторами. 
13. Психологічні проблеми мотивації трудової діяльності. Класифікація та 

структура мотивів. 
14. Методи дослідження мотивів. Мотиваційні тренінги.  
15. Основні етапи розвитку професійної орієнтації у промисловій практиці. 
16. Психологічне консультування працівників. Основні напрями, галузі та 

принципи психологічного консультування.  
17. Прогнозування успішності діяльності працівника. Прогнозування і 

планування кар’єри.  
18. Технології професійного підбору працівників в організаціях.  
19. Формування професійних умінь і навиків. Психологічні проблеми 

виробничого навчання.  
20. Активні методи навчання працівників.  
21. Виробнича адаптація, її сутність і види. Критерії та методи оцінювання 

адаптації робочих кадрів.  
22. Фактори та закономірності змін працездатності. Психологічні стани, які 

зумовлюють працездатність.  
23. Фактори безпеки праці та їхній взаємозв’язок. Психологічні засоби 

підвищення безпечної поведінки працівників у професійній діяльності.  
24. Розвиток і корекція особистості працівника. Соціально-психологічний 

тренінг як засіб формування, розвитку та корекції можливостей працівника.  
25. Методика психологічної релаксації і відновлення.  
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26. Психологія ділового спілкування. Методи забезпечення результативного 
спілкування.  

27. Психологія конфліктів. Структура конфлікту. Причини виникнення 
конфліктів у трудових колективах.  

28. Конфліктогени. Реагування на конфліктну поведінку працівника. 
Особливості поведінки керівника під час конфлікту у підпорядкованій установі. 

29. Профілактика конфліктів у трудових колективах. Соціально-
психологічний клімат у колективі працівників. Профілактика негативного 
соціально-психологічного клімату у колективі працівників.  

30. Психологія переговорів Розроблення стратегії та тактики переговорів. 
Методи ведення переговорів. 

31. Актуальність екологізації людської діяльності та суспільної свідомості в 
сучасних умовах розвитку цивілізації.  

32. Екокультура особистості як складова у структурі професійної підготовки 
педагога.  

33. Аналіз елементів структури екокультури (базис екологічних знань, 
екокультурні стереотипи, екологічна свідомість, екологічні відношення, 
екологічно доцільна поведінка).  

34. Функції екологічної свідомості (сутність поняття, структура).  
35. Охарактеризувати базові аспекти педагогічної мудрості предків щодо 

гармонії людини і довкілля.  
36. Дотримання українцями (або спільнотою, одиницею якої є студент) 

принципу гармонії з довкіллям у побудові житла (етнотрадиції та сучасність).  
37. Екокультура як діяльність (сутність поняття, класифікація: екологія 

трудової діяльності, екологія освітньої діяльності, екологія дозвілєвої 
діяльності).  

38. Принципи екологічного гуманізму.  
39. Класифікація типів екокультури особистості. 
40. Екологічна безпека сучасної освіти (психологічне, соціальне, духовне 

благополуччя сучасного освітнього простору).  
41. Екологія інформаційного простору.  
42. Екопедагогіка у формуванні екокультури особистості.  
43. Ноосферна педагогіка ("Педагогіка життя", "Педагогіка культури 

здоров’я", "Педагогіка культури життя", "Педагогіка еволюції життя", 
"Педагогіка самотворення").  

44. Діагностика екокультурної вихованості (визначення критеріїв, 
показників, рівнів).  

45. Давня українська міфологія про гармонію взаємовідносин у системі 
"людина-природа".  

46. Система психофізичного виховання дітей та молоді у козацькій 
педагогіці.  

47. Культ здоров’я як феномен буття українців (або іншої спільноти за 
вибором студента / студентки).  

48. Культура емоцій та почуттів у структурі екокультури майбутнього 
педагога.  

49. Екофільність українського етносу як риса його етнокультури.  
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50. Сучасний стан, структура екології, її зв’язок з іншими дисциплінами, роль 
в житті суспільства. 

51. Поняття про прикладні аспекти екології: охорона природи (довкілля); 
природокористування та екотехнології, економіка природокористування, 
соціоекологія та ін.  

52. Екологізація функціонування триєдиної системи “природа –господарство 
– населення”. 

53. Ідеї В. Вернадського про ноосферу. 
54. Концепція сталого розвитку. 
55. Екологічні проблеми й шляхи їх вирішення в галузях: промисловості, 

сільського і лісового господарств, транспорту, комунального господарства, 
військової справи, науки і культури. 

56. Характеристика екологічного стану енергетичних ресурсів планети і 
України. 

57. Екологічні проблеми використання біологічних ресурсів планети і 
України. 

58. Вплив екологічних негаразд на здоров’я людини.  
59. Поняття про екологічно чисті і ресурсозберігаючі технології; екологічно 

чисту продукцію. 
60. Охорона біосфери як одне з найважливіших завдань сучасної цивілізації. 

Тестові завдання  
1. Об'єктом психології праці є: 

 а) психіка людини; б) процеси, психологічні фактори та закономірності, 
породжені трудовою діяльністю людини; в) праця, як соціальна активність 
людини в якості суб’єкта трудової діяльності; г) комплекс наукових дисциплін 
про працю.  

2. Предметом психології праці є:  
а) психіка людини; б) процеси, психологічні фактори та закономірності, 
породжені трудовою діяльністю людини; в) праця як соціальна активність 
людини в якості суб’єкта трудової діяльності; г) комплекс наукових дисциплін 
про працю. 

3. Який з методів не входить до психологічних методів вивчення 
особистості в системі управління:  
а) соціометрія; б) експеримент; в) опитування; г) самоспостереження. 

4.  Який принцип передбачає забезпечення в системі управління участі 
всіх представників управлінських відносин у прийнятті управлінських 
рішень:  
а) принцип гласності; б) принцип активності; в) принцип законності; г) 
принцип гуманізму. 

5. Зростання сукупної ефективності управлінської діяльності внаслідок 
поєднання, інтеграції та взаємодії керуючої та керованої системи − це:  

а) «гало – ефект»; б) ефект ієрархії; в) ефект відлуння; г) ефект синергії. 
6. Теорію ієрархії потреб (г0-ві роки ХХст.) розробив:  

а) М. Туган-Барановський б) А. Маслоу; в) К. Альдерфер; г) Д. Мак-Клеланд. 
7.  Визначив загальні 14 принципів управління:  
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а) Г. Мюнстерберг; б) А. Файоль; в) Е. Мейо; г) Ф. Тейлор 
8.  Вперше вжив термін «Мотивація»:  

а) К. Левін; б) А. Шопенгауер; в) А. Файоль; г) Ф. Тейлор. 
9. Керівник це:  

а) поведінка одного працівника, який вносить зміни у поведінку, відношення 
тощо; б) людина яка прагне постійно приймати нові рішення, дії; в) особа на 
яку офіційно покладено функції управління організацією; г) лідер організації. 

10.  Процес пошуку потенційних працівників і формування бази 
про них для наступного залучення на вакантні посади і робочі місця − це:  

а) добір кадрів; б) відбір кадрів; в) етапи добору кадрів; г) методи відбору 
кадрів. 

11. Авторитарний стиль керівництва доцільно використовувати:  

а) при орієнтації на кількісні результати; б) при орієнтації на якісні результати; 
в) якщо необхідно стимулювати творчий підхід до вирішення проблеми; г) 
якщо необхідно згуртувати колектив та зміцнити неформальні відносини у 
ньому. 

12.  Однією з ранніх теорій лідерства є:  

а) теорія рис; б) факторний підхід; в) системний підхід; г) ситуаційний підхід 
13.  Які твердження характеризують авторитарний стиль 

керівництва?  

а) невисока активність, небажання і нездатність керівника приймати рішення; б) 
ухвалення всіх рішень керівником; в) прихильник розумної дисципліни; г) 
добором кадрів не займається 

14. Які твердження характеризують демократичний стиль 
керівництва? а) постійно підвищує свою кваліфікацію, зважає на критику; б) 
знімає будь-яку відповідальність; в) віддає ініціативу в руки підлеглих; г) 
вимагає формальної дисципліни. 

15.  Вислів: «Управляти – це означає планувати, організовувати, 
розпоряджувати, контролювати й регулювати» належить:  

а) Ф.Тейлор; б) А.Файоль; в) Г.Форду; г) . Е.Мейо. 
16.  Вкажіть групу, до складу якої входять коректні тактичні 

прийоми ведення переговорів:  

а) посилений тиск, харизматичний вплив; б) завищення вимог, шантаж; в) 
затягування переговорів, зростання вимог; г) поділ проблеми на складові, 
пакетування. 

17. При веденні переговорів не можна:  

а) вести себе недвозначно; б) запитувати; в) узагальнювати; г) говорити надто 
багато. 

18.  У випадку, коли під час ведення переговорів опонент 
демонструє самовпевненість та непереможність необхідно:  
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а) демонструвати тепле ставлення; б) задавати критичні запитання; в) бути 
скептично налаштованим стосовно позиції опонента; г) вдавати гнів та подив. 

19. Які невербальні засоби необхідно використовувати для 
встановлення контакту з опонентом:  

а) посмішка, відкрита поза; б) «відвернута» поза; в) відсутність контакту очей, 
закрита поза; г) контакт очима, відкрита поза. 

20. Джерело конфліктів, яке відноситься до категорії 
внутрішньофірмових:  

 а) клієнт; б) податковий інспектор; в) конкурент; г) начальник. 
21. Якщо менеджер вступає в суперечність із прийнятими в 

суспільстві правовими чи моральними нормами, його професійна 
поведінка характеризується відхиленням від них, називається:  

а) бізнес-менеджмент; б) девіантний менеджмент; в) бізнес-процес; г) 
дезорганізаційний менеджмент. 

22. Принцип ефективного управління передбачає:  

а) чітке розмежування термінових та важливих справ; б) сумлінне ставлення до 
виконання обов’язків; в) необов’язкове використання функції делегування 
повноважень; г) невміння відмовити іншим людям. 

23. Основним напрямком маркетингових психотехнологій є:  

а) використання чужих торгових марок; б) продаж імпортних товарів; в) 
управління персоналом; г) дослідження психології споживачів, посередників і 
конкурентів. 

24. Психологічний механізм, який передбачає високий рівень 
інтелектуального розвитку людини:  

а) навіювання; б) зараження; в) наслідування; г) переконання. 
25. Традиційна модель вибору професії містить:  

 а) уміння необхідні для роботи; б) уміння нестандартно мислити; в) 
використання рутинної або монотонної роботи; г) виконання технічної роботи. 

26. Трудова мотивація це:  

 а) процес вибору й обгрунтування способу участі людини в трудовій 
діяльності; б) спонукання до активних дій; в) сприйняття установки; г) процес 
научіння за допомогою пристосування до нової ролі. 

27. Серед наведених факторів визначте такі, що перешкоджають 
підприємницькій діяльності жінок:  

а) високий освітній статус; б) відносно високий рівень жіночого безробіття; в) 
історичні стереотипи; г) прагнення жінок до особистої свободи та незалежності;  

28. Успішній адаптації до іншої культури сприяє:  

а) заперечення стереотипів, що закріпилися за тією чи іншою культурою; б) 
готовність сприймати та фіксувати культурні відмінності як у побуті, так і на 
рівні професійної поведінки; в) критика та некоректні висловлювання щодо 
іншої культури; г) складання суджень за своїми мірками. 
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29. Ефективність ділового спілкування полягає в:  

 а) обміні думками; б) обміні інформацією; в) пошуку спільного рішення; г) 
обміні діями. 

30. До якого типу темпераменту відносять людей, які 
відрізняються малим різноманіттям емоційних переживань, але великою їх 
силою і тривалістю; вони відгукуються далеко не на усе, але коли 
відгукуються, то переживають сильно, хоча мало виражають свої почуття?  

а) холеричного; б) сангвінічного; в) флегматичного; г) меланхолічного. 
31. В основі якого типу темпераменту лежить сильний 

врівноважений рухливий тип вищої нервової діяльності?  

 а) сангвінічного; б) флегматичного; в) холеричного; г) меланхолічного. 
32. Сукупність зовнішніх і внутрішніх умов, які викликають 

активність суб’єкта і визначають спрямованість діяльності, називається:  

а) метою діяльності; б) мотивом діяльності; в) потребою; г) завданням 
діяльності. 

33. Вид діяльності, пов’язаний із створенням предметів 
матеріальної та духовної культури, носить назву: 

а) гра; б) учіння; в) праця; г) учіння і праця. 
34. Дiяльнiсть людини, спрямована на освоєння та перетворення 

предметів, об’єктів навколишнього світу чи створення нових, для 
задоволення власних та суспільних потреб, – це:  
а) праця; б) навчання; в) гра; г) спілкування. 
35. Засвоєний суб’єктом спосіб виконання дій, який забезпечується 

сукупністю набутих знань i навичок:  
а) уміння; б) навичка; в) знання; г) рефлекс. 
36. Найважливіша загальна властивість особистості, яка 

виявляється у цілеспрямованій активності, що реалізує потреби суб’єкта 
під час взаємодії з довколишнім середовищем:  
а) активність; б) діяльність; в) потреба; г) мотив. 
37. До психічних станів належать:  

а) релаксація, пригнічення, стрес; б) бадьорість, уява, стрес; в) піднесення, 
пам’ять, пригнічення; г) релаксація, спрямованість, страх. 

38. До психічних властивостей належать:  

а) здібності, характер, темперамент; б) здібності, спрямованість, воля; в) 
темперамент, характер, пам’ять; г) піднесення, спрямованість, характер. 

39. Відносно автономна органічна структура, яка забезпечує 
переробку специфічної сенсорної інформації та проходження її на всіх 
рівнях, включаючи центральну нервову систему, була названа 
І.П.Павловим:  

а) аналізатором; б) нейроном; в) аферентними нервами; г) еферентними 
нервами. 
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40. Вихідна форма активності живих організмів, стан напруження 
в організмі живих істот, що виникає періодично, носить назву: 

 а) потреба; б) мотив; в) мета; г) задача діяльності. 
41. Мотив, який запускає діяльність людини, носить назву:  

а) провідний; б) другорядний; в) свідомий; г) несвідомий. 
42. "Полотна художника чимало розповіли про нього як про 

особистість." Описано метод:  

а) природного спостереження; б) тесту; в) вивчення продуктів дiяльності; г) 
експерименту. 

43. "Завдання для учнів підібрані спеціально з метою виявлення 
рівня кмітливості та вміння логічно мислити". Описано метод:  
а) природного спостереження; б) тесту; в) вивчення продуктів діяльності; г) 
експерименту. 
44. Система уявлень i понять – це:  
а) діяльність; б) уміння; в) звичка; г) знання. 
45. Потреба виконувати ту чи іншу дію, схильність до певного 

способу дій – це:  
а) уміння; б) навичка; в) діяльність; г) звичка. 
46. Процес оволодіння системою знань, понять, умінь i навичок, 

необхідних для орієнтації в сучасному світі та для майбутньої професії, – 
це: 

 а) гра; б) спілкування; в) праця; г) навчання. 
47. Вироблена на основі знань і навичок система психічних i 

практичних дій, які забезпечують успішне виконання певного виду 
діяльності на елементарному або майстерному рівнях, – це: 

 а) навчання; б) дія; в) уміння; г) навичка. 
48. Компонент діяльності, який забезпечує її раціональне, 

професійне виконання, – це:  
а) уміння; б) навичка; в) знання; г) звичка. 
49. Система рухів, спрямованих на певний об’єкт з метою 

володіння ним чи його удосконалення, називається:  
а) діяльністю; б) дією; в) навичкою; г) працею 
50. Діяльнісний стан живих організмів як умова їхнього існування 

у світі – це:  
а) потреба; б) звичка; в) діяльність; г) активність 
51. Те, для чого працює, за що бореться людина, чого вона хоче 

досягнути у своїй діяльності, – це: 
 а) спрямованість; б) мета; в) мотив; бг г) мотивація. 
52. Сукупність стійких мотивів, що орієнтують дiяльнiсть 

особистості незалежно від ситуації; характеризується інтересами, 
нахилами, переконаннями, ідеалами, у яких виражається світогляд 
людини, – це:  
а) спрямованість; б) мотивація; в) мотив; г) потреба. 
53. До невербальних засобів спілкування не належать: 
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 а) жести, міміка; б) слова, вигуки; в) паузи, сміх; г) взаємоположення 
партнерів, часові особливості спілкування.  
54. Трансакція – це:  
а) бар’єр у спілкуванні; б) невербальний засіб спілкування; в) рефлексія; г) 
взаємодія в спілкуванні. 
55. Усвідомлення суб’єктом того, як він сприймається i оцінюється 

іншими індивідами або спільнотами; аналіз власного психічного стану:  
а) стереотипізація; б) рефлексія; в) ефект "ореолу"; г) ефект "новизни". 
56. Мовленнєве спілкування відбувається за допомогою: 
 а) пози, жестів; б) мовлення; в) показу трудових чи інших дій; г) 
демонстрації предметів спілкування та їх зображень. 
57. Група, в якій об’єднуються на основі симпатій, антипатій, 

любові, інтересів:  
а) мала група; б) референтна група; в) неформальна група; г) велика група.  
58. Група, в якій кожна особистість приймається такою, якою вона 

є, має можливість самореалізуватися, – це:  
а) мала група; б) неформальна група; в) референтна група; г) велика група. 
59. Група, що не має юридично зафіксованого статусу, але 

характеризується складеною системою міжособистісних стосунків:  
а) неофіційна; б) офіційна; в) дифузна; г) низько розвинена. 
60. Група згуртована, має постійний основний склад, існує 

протягом відносно тривалого часу, її члени мають спільну мету, 
досягнення якої постійно вимагає тісної інтеграції та взаємодії:  
а) асоціація; б) дифузна група; в) корпорація; г) колектив. 
61. Вчителі, які створюють гарний психологічний клімат у класі, 

мають стиль керування та спілкування:  
а) ліберальний; б) демократичний; в) авторитарний; г) усі відповіді 
правильні. 
62. Конформізм – це:  
а) прийняття суб'єктом думки групи з метою уникнення конфлікту; 
зовнішня згода за внутрішньої незгоди; б) експериментальна процедура, за 
допомогою якої можна виявити коло осіб, значущих для суб'єкта стосовно 
якостей його особистості, способів поведінки, думок, ціннісних орієнтацій; 
в) ставлення суб'єкта до інших членів колективу як до самого себе, і до себе 
– як до всіх інших в своєму колективі; г) становище, яке посідає індивід або 
група серед інших людей чи груп. 
63. Сукупність цілеспрямованих, усвідомлених дій, що 

передбачають позитивний наслідок, задоволення власних i соціальних 
потреб, інтересів, складають: 

 а) дiяльнiсть; б) спрямованість; в) дії; г) мотиви.  
64.  Погляди особистості, які вiдповiдають рівню й свідомості, 

життєвим домаганням, – це:  
а) ідеали; б) переконання; в) мрії; г) потяги. 
65. Нестача, відсутність чогось, що порушує наш спокій i 

рівновагу, спонукає нас до діяльності, – це:  
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а) мотив; б) спрямованість; в) бажання; г) потреба.  
66. Взірець, до якого прагне людина у своїй діяльності та поведінці, 

– це:  
а) мета;  б) ціль; в) ідеал; г) ідол. 
67. Прагнення досягти цілей того ступеня складності, на який 

людина вважає себе здатною:  
а) рiвень домагань; б) самооцінка; в) самосвідомість; г) образ "Я". 
68. Те, для чого працює, за що бореться людина, чого вона хоче 

досягнути у своїй діяльності, – це:  
а) спрямованість; б) мета; в) мотив; г) мотивація. 
69. Псевдорозумне пояснення людиною своїх бажань, вчинків, 

проте зумовлене причинами, визнання яких загрожувало б втратою 
самоповаги:  
а) сублімація; б) раціоналізація; в) заперечення; г) фантазія.  
70.  Знайти зайве:  
а) інтереси; б) переконання; в) прагнення; г) установки. 
71. Встановіть ступінь зв’язку між темпераментом і характером 

особистості:  
а) зв’язку між ними немає, це незалежні властивості; б) по суті це тотожні 
властивості; в) зв’язок є, і він тісний; г) зв’язок дуже слабкий. 
72. Індивідуальне поєднання стійких психічних особливостей 

особистості, що визначають типові для неї способи поведінки і 
життєдіяльності в конкретних ситуаціях – це:  
а) характер; б) темперамент; в) спрямованість;  г) здібності. 
73. Вкажіть на правильну тезу щодо формування характеру. Він є:  
а) вродженим; б) набутим; в) більше набутим, ніж вродженим; г) більше 
вродженим, ніж набутим.  
74. Сукупність основних, найбільш стійких якостей особистості, 

що сформувалися впродовж життя i виявляються в діях, вчинках та 
поведінці, - це:  
а) темперамент; б) спрямованість; в) характер; г) здібності. 
75. Яке з наведених нижче тверджень щодо формування характеру 

є найбільш точним: 
а) характер залежить від оточення, в якому людина живе; б) сформований 
характер людини не піддається корекції; в) характер формується до 5 років; 
г) характер формується та проявляється в діяльності та спілкуванні, 
залежить від світогляду людини. 
76. У ситуаціях, які ставлять перед особистістю вимоги діяти згідно 

з суспільними ідеалами, нормами, правилами поведінки, на передній план 
виходять:  
а) моральні риси характеру; б) вольові риси характеру; в) емоційні риси 
характеру; г) інтелектуальні риси характеру. 
77. В якому з наведених нижче варіантів відповідей дається 

визначення геніальності:  
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а) здатність індивіда свідомо орієнтувати своє мислення на нові вимоги; б) 
рівень розвитку здібностей, що виявляються у творчій діяльності, 
результати якої мають історичне значення у житті суспільства, у розвитку 
науки, літератури, мистецтва; в) видатні індивідуальні здібності людей в 
одній чи кількох галузях; г) це загальна здатність психіки пристосовуватись 
до нових обставин та умов життя. 
78.  Вкажіть правильне визначення здібностей:  
а) це синтез iндивiдуально-типологiчних особливостей особистості, що є 
умовами успішного здійснення певної діяльності; б) це здатність 
особистості до певного виду діяльності; в) це властивість особистості, яка 
виявляється у високому рівні виконання певного виду діяльності; г) це 
сукупність основних найбільш стійких якостей особистості, що 
сформувалися впродовж життя i виявляються в діях, вчинках та поведінці. 
79. Про наявність здібностей до певного виду діяльності свідчить:  
а) низький темп навчання цій діяльності; б) великі енергетичні затрати з 
виконання цієї діяльності; в) індивідуальна своєрідність виконання 
діяльності; г) відсутність зв’язку із спрямованістю 
80. Знайдіть "зайве" поняття серед запропонованих:  
а) геніальність; б) обдарованість; в) талант; г) задатки. 

 
7. Методи навчання 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності  

За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 

застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (POWERPOINT – 
Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.  

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• Практичні.  

За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні.  
За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 
самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних 
проектів. 

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації 
навчально-пізнавальної діяльності  

Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 
створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості 
(метод цікавих аналогій тощо). 
 
8. Форми контролю 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 

методи:  
- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда, екзамен.  
- Методи письмового контролю: диктанти термінів, модульне 

письмове тестування; реферативне дослідження.   
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- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 
самоаналіз. 

 Видами контролю знань студентів є поточний контроль, проміжна та 
підсумкова атестації. 
         Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, занять і 
має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної 
роботи. 

Проміжна атестація – засвоєння програмного матеріалу змістового 
модуля у вигляді письмової контрольної роботи, яка проводиться по 
завершенню вивчення І модуля.  

Підсумкова атестація – екзамен. 
 
9. Розподіл балів, які отримують студенти.  
Оцінювання студента відбувається згідно положенням «Про екзамени та 

заліки у НУБіП України» від 27.12.2019 р. 
оцінка 

національна 
оцінка 
ECTS 

визначення оцінки ECTS рейтинг 
студента, бали 

відмінно А відмінно - відмінне виконання лише 
з незначною кількістю помилок.  

90-100 

добре B дуже добре – вище середнього 
рівня з кількома помилками 

82-89 

C добре – в загальному правильна 
робота з певною кількістю грубих 
помилок 

74-81 

задовільно D задовільно – непогано, але із 
значною кількістю недоліків 

64-73 

E достатньо – виконання задовольняє 
мінімальні критерії 

60-63 

незадовільно FX незадовільно – потрібно працювати 
перед тим, як отримати позитивну 
оцінку 

35-59 

F незадовільно – необхідна серйозна 
подальша робота 

01-34 

Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни 
Rдиc(до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до ЗО балів) додається до 
рейтингу студента (слухача) з навчальної роботи RНР(до 70 балів): Rдис = Rнр 
+ R ат 

 
10. Методичне забезпечення 
1. Робоча навчальна програма.  
2. Електронний курс на навчальному порталі НУБіП.  
3. Навчальні посібники.  
4. Презентації лекцій у програмі POWER POINT.  
5. Збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 
оцінювання навчальних досягнень студентів.  
6. Комплект друкованих завдань для підсумкового контролю. 
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11. Рекомендована література 
Основна: 

1. Баклицький І. О. Психологія праці : підруч. / Баклицький І. О. – 2-ге 
вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 655 с.  

2. Балл Г. О. Психологія праці та професійної підготовки особистості : 
навч. посіб. / Г. О. Балл, М. В. Бастун, В. І. Гордієнко та ін. – Хмельницький: 
ТУП, 2001. – 330 с.   

3. Бодров В. А. Психология профессиональной пригодности /  Бодров В. А. 
– М. : ПЕР СЭ, 2006. – 511 с.  

4. Иванова Е. М. Психология профессиональной деятельности / Иванова Е. 
М. – М. : ПЕР СЭ, 2006. – 382 с.  

5. Карпенко Г. В. Психологія праці та вибір професії: навч.-метод. посіб. / 
Карпенко Г. В. – Суми : Університетська книга, 2008. – 168 с.  

6. Лукашевич Н. П. Психология труда : учеб. пособ. / Н. П.  Лукашевич, И. 
В. Сингаевская, Е. И. Бондарчук. – 2-е узд., доп. и перераб. – К. : МАУП, 2004. 
– 112 с.  

7. Малхазов О. Р. Психологія праці : навч. посіб. / Малхазов О. Р. – К. : 
НАУ, 2008. – 168 с.  

8. Психологія праці : навч. посіб. / Г. В. Ложкін, Н. Ю. Воленюк,  О. О. 
Солтик; за заг. ред. Г. В. Ложкіна. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 191 с.  

9. Рибалка В. В. Психологія праці особистості : навч.-метод. посіб. /  
Рибалка В. В. – К. ; Кременчук: ПП Щербатих, 2006. – 76 с.  

10. Траверсе Т. М. Психологія праці: навч.-метод. посіб. / Траверсе Т. М. – 
К. : ІПО Київського нац. у-ту імені Тараса Шевченка, 2004. – 116 с.  

 
Допоміжна: 
 
Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев. – СПб. : Питер, 

2001. – 286 с.  
Бодров В. А. Информационный стресс / В. А. Бодров. – М. : ПЕР СЭ, 2000.   
Вірна Ж. П. Мотиваційно-смислова регуляція у професіоналізації психолога 

: моногр. / Вірна Ж. П. – Луцьк : «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 
2003. – 320 с.   
Деркач А. А. Профессиональная деятельность в особых и экстремальных 

условиях (психолого-акмеологические основы) / А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин. – 
М. : РАГС, 1998.  
Долинська Л. В. Психологія конфлікту : навч. посіб. /  Л. В. Долинська, Л. 

П. Матяш-Заяц. – К. : Каравела, 2010. – 304 с.   
Зеер Э. Ф. Психология профессионального развития : учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / Зеер Э. Ф. – 2-е изд.,  стереотип. – М. : Академия, 
2007. – 240 с.   
Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2002.  
Климов Е. А. Введение в психологию труда / Е. А. Климов. – М. : Изд-во 

Моск. ун-та, 1988. – 197 с.  
Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения / Климов Е. 

А. – М. : Академия, 2004. – 304 с.  
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Климов Е. А. Пути в профессионализм : учеб. пособ. / Е. А. Климов. – М. : 
Флинта, 2003. – 320 с.   
Кокун О. М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини: пси- 

хофізіологічний аспект забезпечення діяльності : моногр. / Кокун О. М. – К. : 
Міленіум, 2004. – 265 с.   
Малхазов О. Р. Професійний відбір та впровадження новітніх технічних 

засобів у роботі з персоналом / О. Р. Малхазов, О. М. Кокун // Соціальна 
психологія. – 2005. – № 4 (12). – С. 84–90.   
Малхазов О. Р. Психологія та психофізіологія управління руховою 

діяльністю / О. Р. Малхазов. – К. : Євролінія, 2002. – 320 с.   
Марков В. Н. Личностно-профессиональный потенциал управленца и его 

оценка / В. Н. Марков. – М. : НОРМА-ИНФРА, 2000. – 212 с.   
Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління / Орбан-Лембрик Л. Е.  – К. : 

Академвидав, 2003. –  568 с.  
Практическая психодиагностика : методики и тесты : учеб. пособ. / 

[ред.сост. Д. Я. Райгородский]. – Самара : БАХТАХ-М, 2001. – 672 с.  
Приходько І. І. Професійний психологічний відбір майбутніх офіцерів 

внутрішніх військ МВС України : моногр. / Приходько І. І. – Х. : Акад. ВВ МВС 
України, 2008. – 190 с.  
Управление персоналом : учеб. для вузов / под ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. 

Еремина. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 423 с.   
Фонарев А. Р. Развитие личности в процессе профессионализации / А. Р. 

Фонарев // Вопросы психологии. – 2004. – № 6. – С. 72–83. 
Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность / Х. Хекхаузен. – 2-е изд. – СПб. : 

Питер; М.: Смысл, 2003. – 860 с. 
Шадриков В. Д. Психология деятельности и способности человека : учеб. 

пособ. для вузов / В. Д. Шадриков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Логос, 1996. 
– 320 с.   
Шульц Д. Психология и работа / Д. Шульц, С. Шульц. – 8-е изд. – СПб. : 

Питер, 2003. – 560 с.  
  
12. Інформаційні ресурси:  
1. http://psychlib.com.ua/  
2. http://pidruchniki.ws  

3. http://www.koob.ru/psychodiagnostic_systems/  

4. http://psylib.ukrweb.net/books/beloo01/index.htm  
5. https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2168 
 
 
 
 


