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1. Опис навчальної дисципліни 
 

 

Найменування показників  

Галузь знань, спеціальність, 

спеціалізація, ступінь вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

_05 Соціальні та поведінкові 

науки______  
(шифр і назва) нормативна 

Спеціальність:  
051 Економіка 

(шифр і назва) 
Модулів – 1 

Спеціалізація: Управління 
персоналом та економіка 

праці 

____________________ 
 

Рік підготовки 

Змістових модулів 2  3-й д.ф.н. 3-й з.ф.н. 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  
                     (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин –90 
5-й 5-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних –2 
самостійної роботи студента –

3 

Ступінь вищої освіти: 

 
бакалавр 

20 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

14 год. 4 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

56 год. 78 год. 

Оглядові лекції  

2/2 

Вид контролю:  

екзам. екзам. 



2. МЕТА, ЗАВДАННЯ І МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ У НАВЧАЛЬНОМУ 

ПРОЦЕСІ 

 

Навчальна дисципліна «Фізіологія та психологія праці» є нормативною навчальною 

дисципліною, яка передбачена навчальним планом освітньої програми підготовки 

бакалаврів за спеціальністю 051 «Економіка» зі спеціалізацією «Управління персоналом та 

економіка праці». 

Фізіологія та психологія праці – галузь науки, що вивчає фізіологічні та 

психологічні особливості трудової діяльності людини, фізіологічні і психологічні аспекти 

наукової організації праці (НОП). 

Місце дисципліни у навчальному процесі. Дисципліна ґрунтується на знанні 

анатомії та фізіології людини, психології, гігієни праці Дисципліна відноситься до циклу 

обов’язкових дисциплін професійної підготовки фахівців визначеного рівня й фаху.  

Мета навчальної дисципліни – сформувати у студентів систему знань про 

закономірності функціонування людського організму в процесі праці, а також навички і 

вміння щодо проектування організації праці з урахуванням людського фактора. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Фізіологія та психологія праці» є: 

1. Уявлення про фізіологію і психологію праці як науку. 

2. Розуміння закономірностей фізіологічних реакцій організму працівника, 

формування функціональних реакцій організму працівника. 

3. Здатність охарактеризувати психофізіологічні особливості різних видів трудової 

діяльності та сутність таких категорій, як важкість, інтенсивність, монотонність праці. 

4. Розуміння сутності пізнавальних процесів, емоційних станів та психічних 

властивостей особистості працівника, їх ролі і закономірності динаміки в трудовій 

діяльності. 

5. Знання методів і методик фізіологічних і психологічних досліджень, необхідних 

для оцінювання функціональних станів та особистісних властивостей працівника, 

динаміки працездатності і ступеня втоми, встановлення категорії важкості та ступеня 

монотонності праці. 

6. Уявлення про розробку економічно обґрунтованих заходів щодо підтримання 

високої працездатності і профілактики перевтоми працівників на виробництві про 

підвищення змістовності праці та її мотивації. 

Предметом навчальної дисципліни є вивчення закономірностей функціонування 

людського організму в процесі праці, можливість адаптації робітників до умов праці, 

шляхи активізації психічних функцій залежно від їх мотивації, від мотивації трудової 

діяльності, професійної здатності, вмінь та навичок. 

 

Після опанування дисципліни « Фізіологія і психологія праці» студент повинен 

знати:  

• місце фізіології та психології праці в системі економічних і 

природничих наук; 

• закономірності центральної нервової регуляції трудової діяльності; 

• закономірності центрально-нервової регуляції трудової діяльності; 

• особливості будови рухового апарату людини та закономірності його 

використання в процесі праці; 

• закономірності фізіологічних реакцій організму працівника на умови 

виробничого середовища і трудові навантаження; 

• закономірності відновлювальних процесів в організмі; 

• сутність основних психічних процесів та закономірності їх динаміки в трудовій 

діяльності; 

• сутність поняття «працездатність» та закономірності її динаміки: 



• основні теорії втоми, сутність поняття «втома» та механізм її розвитку при 

виконанні різних робіт; 

• систему показників та методики оцінки працездатності і втоми; 

• причини, наслідки і психофізіологічну сутність монотонної та 

операторської праці; 

• сутність категорії «важкість праці» та «функціональний стан 

організму», взаємозв’язок між ними; 

- методологічні підходи до розробки режимів праці і відпочинку; 

• наукові основи професійної орієнтації, переорієнтації і професійного відбору; 

• закономірності формування трудових навичок і вмінь.  

Студент повинен вміти: 

• обґрунтувати вибір робочої пози залежно від виконуваної роботи і спланувати 

робоче місце; 

• спроектувати трудовий процес, трудову операцію та раціоналізувати трудові рухи 

працівника; 

• проводити вивчення психічних процесів, емоційних станів і психічних 

властивостей особистостей; 

• розробляти психограми особистості і професії, професіограми; 

• розраховувати показники трудового напруження і визначати ступінь втоми 

працівників; 

• розробляти проект заходів щодо підвищення працездатності і 

запобігання перевтомі працівників; 

• аналізувати трудові операції і визначати ступінь їх монотонності за системою 

критеріїв; 

• розробляти проект заходів щодо зниження монотонності і підвищення 

змістовності праці; 

• проводити аналіз стану умов праці на робочому місці за окремими 

елементами; 

• застосовувати різні методи розрахунку часу на відпочинок залежно від умов 

праці, ступеня втоми працівників, затрат енергії, частоти пульсу тощо; 

• розраховувати показники ефективності впровадження науково обґрунтованих 

режимів праці і відпочинку; 

• обґрунтовувати доцільність використання різних методів виробничого навчання; 



3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

 

Тема 1. Предмет, методи і завдання дисципліни. 

Праця як основний вид діяльності людини. Процес праці. Аспекти праці – 

предметно-дієвий, фізіологічний, психологічний. Фізіологічні і соціально-психологічні 

ознаки праці. Мотив, мета і результати праці. Трудові навантаження, їх класифікація та 

еволюція. Функції і зміст праці. Класифікація трудової діяльності залежно від 

співвідношення навантажень на працівника. 

Предмет курсу психології і фізіології праці. Методологічні принципи фізіології і 

психології праці. Фізіологічні і психологічні методи дослідження. Статистичні та 

математичні методи дослідження. Мета спостереження, опитування, тестів та експерименту. 

Історія розвитку та сучасні проблеми фізіології праці. Завдання фізіології і психології в 

умовах ринкової економіки. 

 

Тема 2. Центральна нервова регуляція трудової діяльності. 

Загальні відомості про будову нервової системи людини. Центри регуляції функцій 

організму людини. Нервові процеси та їх динаміка. Основні принципи діяльності 

нервової системи людини. Властивості нервового центру. Функції нервової діяльності. 

Функції центральної нервової системи в процесі праці: рефлекторна, інтегративна, 

координаційна. 

Аналізатори, їх побудова, функції та класифікація. Поняття про адаптацію і 

сенсибілізацію. Рефлекс і рефлекторна дуга. Вища і нижча нервова діяльність. Умовні та 

безумовні рефлекси. Вчення І.П. Павлова про сигнальні системи. 

 

Тема 3. Фізіологія рухового апарату людини і раціоналізація трудових процесів. 

Загальні відомості про будову рухового апарату та його функції. Властивості 

м’язового волокна. Елементи рухового апарату. М’язова діяльність і робоча поза 

працівника. Критерії для вибору робочої пози. 

Фізіологічні принципи раціоналізації трудових процесів. Фізіологічні передумови 

раціонального трудового процесу. 

Динамічна і статична робота. Праця як поєднання динамічних рухів і статичної 

напруги. Робоча поза працівника. Різновиди робочих поз та їх фізіологічна 

характеристика. Виробничі та фізіологічні вимоги до раціоналізації робочої пози. Робоче 

місце та ергономічні вимоги до його планування і організації. 

Трудовий процес, його сутність і елементи: операція, прийом, дія, рух. 

 

Тема 4. Фізіологічні реакції організму людини на трудові навантаження та 

умови праці. 

Поняття про адаптацію та фізіологічні резерви організму людини. Біохімічні 

процеси та енергетика трудової діяльності. Обмін речовин і обмін енергії. Гранично 

можлива величина затрат енергії при тривалій роботі. 

Закономірності функціонування дихальної системи людини у процесі праці. 

Важкість робіт за показником легеневої вентиляції і споживання кисню. 

Реакції серцево-судинної системи працівника на трудові навантаження. Частота 

пульсу, споживання кисню і затрати енергії у процесі праці. Терморегуляція організму 

людини в процесі праці. 

Особливості відновлюваних процесів в організмі працівника після роботи. 

 

Тема 5. Закономірності активізації психічних функцій у процесі праці. 

Психіка людини та її функції в процесі праці. 

Відчуття і сприймання в процесі праці. Особливості уявлень. Зорове відчуття. 

Мислення в процесі праці. Рух думки людини. Операційні компоненти мислення: аналіз, 

синтез, порівняння, абстракція, узагальнення, конкретизація, класифікація і 

систематизація. Види мислення: наочно-дійове, наочно-образне, словесно-логічне і 

технічне мислення. 



Пам’ять у процесі праці. Види пам’яті: рухова пам’ять, емоційна пам’ять, образна 

пам’ять, словесно-логічна, мимовільна, короткотривала, довготривала пам’ять. 

Увага і воля в процесі праці. Властивості уваги. Обсяг уваги. Переключення уваги. 

Характерні прояви волі. Емоції і почуття в процесі праці. 

 

Тема 6. Психічні властивості особистості, їх розвиток і прояви в трудовій 

діяльності. 

Особистість та її структура. Темперамент і характер. Властивості темпераменту. 

Становлення характеру особистості. Акцентуація характеру. 

Здібності. Рівні здібностей. 

Мотиви і мотивація. Прояви мотивів. Самооцінка. Загальна модель мотивації через 

потреби. Теорія очікувань. Загальний вигляд моделі мотивації Портера-Лоуера. Теорія 

справедливості. 

 

Тема 7. Працездатність людини та закономірності її динаміки. 

Суть і фактори працездатності людини. Загальний рівень працездатності людини. 

Межа працездатності і функціональні стани організму людини в процесі праці. Оцінка 

функціональних станів. 

Показники (виробничі, фізіологічні і психологічні) і методи оцінки працездатності 

людини. Методика оцінки працездатності. 

Динаміка працездатності і характеристика її фаз. Крива працездатності протягом 

зміни. Різновиди динаміки працездатності. 

Заходи щодо підвищення працездатності працівників. Економізація 

функціональних затрат. Розрахунок ефективності заходів. 

 

Тема 8. Виробнича втома і заходи запобігання перевтоми працівників. 

Суть, причини і загальний механізм розвитку втоми. Фізіологічні суть втоми. 

Показники і стадії втоми. Компоненти стомленості. Зрушення в психічній сфері внаслідок 

втоми. Критерії оцінки втоми. Заходи запобігання перевтоми працівників на виробництві. 

 

Тема 9. Психофізіологічна суть монотонності та способи підвищення 

змістовності праці. 

Вплив науково-технічного прогресу на структуру і зміст трудової діяльності. 

Загальні тенденції розвитку сучасного виробництва. 

Психофізіологічна суть і критерії монотонності праці. Основні ознаки монотонності 

робіт. Психічне перенасичення. Стан пониженої психічної активності: нудьга, сонливість. 

Критерії оцінки монотонності праці. Основні заходи по запобіганню монотонності і 

підвищенню змістовної праці. 

 

 

Тема 10. Санітарно-гігієнічні умови праці та їх вплив на організм і 

працездатність людини. 

Місце умов праці в системі соціально-трудових відноси. Виробниче середовище – 

важливий фактор відтворення робочої сили. 

Сукупність санітарно-гігієнічних, психологічних та естетичних елементів 

виробничого середовища. 

Професіональний ризик та захист від нього працівників. Основні напрямки захисту 

від професіонального ризику. Критерії та методи оцінки стану умов праці й 

професіонального ризику. 

 

Тема 11. Важкість праці та методика її оцінювання. 

Суть та фактори важкості праці. Інтегральний критерій важкості праці. Показники 

поточних змін фізіологічних функцій, які характеризують рівень працездатності і втоми в 

процесі праці. Показники більш віддалених наслідків роботи. Критерії оцінки 

функціонального стану організму. 



Методика інтегральної бальної оцінки важкості праці. Взаємозв’язок інтенсивності і 

важкості праці. 

Способи підвищення інтенсивності праці. Коефіцієнт інтенсивності праці. 

Коефіцієнт зайнятості. 

 

Тема 12. Фізіологічні основи проектування раціональних режимів праці та 

відпочинку. 

Суть, критерії та фізіологічні закономірності проектування режимів праці і 

відпочинку. Типовий режим праці. Методичні принципи проектування раціональних 

режимів праці і відпочинку. 

Методи встановлення регламентованих перерв на відпочинок. Емпіричні методи 

встановлення загального часу на відпочинок. Метод встановлення загального часу на 

відпочинок за показниками втоми і умов праці. 

Шляхи раціоналізації та оцінка ефективності внутрішньозмінних режимів праці і 

відпочинку. 

Раціоналізація тижневих і річних режимів праці і відпочинку. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ФІЗІОЛОГІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ» 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п ла

б. 

інд

. 

с. 

р. 

л п лаб

. 

інд

. 

с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Фізіологічні і психологічні аспекти праці 
Тема1. Предмет, методи і 

завдання дисципліни 

8 2 

 

 

 

  

 

6 

 

2     2 

Тема 2. Центральна 

нервова регуляція трудової 
діяльності 

8 2 

 

 

 

  

 

6 

 

9 1    8 

Тема3. Фізіологія рухового 

апарату людини і 

раціоналізація трудових 
процесів 

8 2 

 

2 

 

  

 

4 

 

11 1    10 

Тема4. Фізіологічні реакції 

організму на трудові 
навантаження та умови 

праці 

8 2 2   4 9 1    8 

Тема5.Закономірно 

сті активізації психічних 
функцій у процесі праці 

8 2 

 

 

 

  

 

6 

 

8     8 

Тема 6. Психічні 

властивості особистості, їх 

розвиток і прояви в 
трудовій діяльності 

10 2 

 

2 

 

  

 

6 

 

11 1 2   8 

Модульний контроль 2  2          

Разом за змістовим 

модулем 1 

50 12 

 

8 

 

  

 

30 

 

50 4 

 

2 

 

  

 

44 

 

Модуль 2 Працездатність людини та фактори впливу на її рівень 

Тема 7. Працездатність 

людини та закономірності 

її динаміки 

8 2    6 7 1    6 

Тема 8. Виробнича втома і 

заходи запобігання 

перевтоми працівників 

8 2 

 

 

 

  

 

6 

 

9 1    8 

Тема 9. Санітарно-
гігієнічні умови праці та їх 

вплив на організм і 

працездатність людини 

8  2   6 6     6 

Тема10. Важкість праці та 

методики її вимірювання 

8 2 2   4 7 1    6 

Тема11. Фізіологічні 

основи проектування 
раціональних режимів 

праці та відпочинку. 

6 2    4 12 1 2   8 

Модульний контроль 2  2          

Разом за змістовим 

модулем 2 

40 8 6   26 40 4 2   34 

Оглядові лекції  2         2  

Усього годин 90 20 14   56 90 8 4   78 

 

 



5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 
1. Що є предметом фізіології і психології праці? На яких методологічних принципах вона 

базується? 

2. Які методи дослідження використовує фізіологія і психологія праці? 

3. Які теоретичні і практичні завдання організації праці вирішує фізіологія і психологія 

праці? 

4. Схарактеризуйте основні сучасні проблеми фізіології і психології праці. 

5. Що таке фізіологічна система? Наведіть приклади фізіологічних систем. 

6. Яку будову має нервова система людини? Що є найвищим поверхом нервової системи? 

7. Охарактеризуйте нервові процеси, їх функції та взаємодію. 

8. Назвіть і охарактеризуйте основні принципи діяльності нервової системи. 

9. Назвіть принципи рефлекторної діяльності. 

10. У чому полягає суть нижчої і вищої нервової діяльності? Що є їх результатом? 

11. Що таке перша і друга сигнальні системи? Розкрийте значення другої сигнальної 

системи. 

12. У чому виявляється рефлекторна функція центральної нервової системи у процесі праці? 

13. Що таке робочий динамічний стереотип та яке він має значення для підвищення 

ефективності праці? 

14. У чому суть інтегративної функції центральної нервової системи? 

15. Як взаємопов’язані в цілісній діяльності організму мета, програма і результат дій? 

16. Що таке робоча функціональна рефлекторна система і як здійснюється системна 

регуляція взаємодії органів? 

17. У чому суть координаційної функції центральної нервової системи? 

18. Що таке руховий апарат людини та які функції виконують його елементи? 

19. Обґрунтуйте фізіологічні відмінності між статичною та динамічною роботою. 

20. Що таке робоча поза та які критерії визначають її раціональність? 

21. Які особливості системи «організм — зовнішнє середовище»? 

22. Поясніть суть основних механізмів адаптації. 

23. Що таке фізіологічні резерви організму? Як вони використовуються в процесі праці? 

24. Як впливає робота на затрати енергії працівника?  

25. Продумайте основні напрямки оптимізації мікроклімату виробничих приміщень. 

26. У чому полягає суть відновлювальних процесів, їх особливості і практичне значення для 

організації праці? 

27. Що таке психіка і свідомість? 

28. Які функції виконує психіка у процесі праці і в чому їх суть? 

29. Що таке відчуття, якими властивостями вони характеризуються і яке мають значення у 

процесі праці? 

30. Що таке сприймання та які його властивості? 

31. Які є види мислення і в чому полягає їх суть? 

32. Що таке пам’ять і з яких психічних процесів вона складається? 

33. Що таке увага та яке вона має значення у процесі праці? 

34. Що таке воля і які функції вона виконує в трудовій діяльності? 

35. Що таке емоції і почуття, які ви знаєте форми переживання почуттів та в чому їх суть? 

36. Які функції виконують емоції у процесі праці? 

37. Що таке стрес, у чому він проявляється і як впливає на поведінку працівника та 

ефективність діяльності? 

38. Що таке напруження у процесі праці та в яких формах воно проявляється? 

39. Що розуміється під станом психологічної готовності людини до діяльності? 

40. Що таке особистість людини. Які знаєте підструктури властивостей особистості? 

41. У чому виявляється індивідуальність людини і спрямованість особистості? 

42. Що таке темперамент? Дайте характеристику окремих темпераментів стосовно трудової 



діяльності. 

43. Що таке характер і які групи властивостей виокремлюються в його структурі? 

44. Як позначається характер на стратегії поведінки і діяльності людини? 

45. Що таке здібності і як вони проявляються в діяльності? 

46. Що таке загальні і спеціальні здібності, як вони взаємопов’язані? 

47. Що таке працездатність і які фактори впливають на її рівень? 

48. Що таке межа працездатності і чим вона зумовлена? 

49. Які функціональні стани формуються в організмі працівника? Які їх характеристики? 

50. Які функціональні системи активізуються в процесі праці та в яких співвідношеннях 

вони знаходяться? 

51. Які показники використовуються для оцінки працездатності? 

52. Охарактеризуйте основні фази динаміки працездатності. 

53. Як змінюється працездатність протягом доби і як використовується ця закономірність 

при організації праці? 

54. Обґрунтуйте систему заходів, спрямованих на підтримання високого рівня 

працездатності працівників на виробництві. 

55. У чому полягає біологічна і фізіологічна суть втоми? 

56. Охарактеризуйте основні показники втоми. 

57. Оскільки ступенів втоми, які їх ознаки? Чим відрізняється втома від перевтоми? 

58. У чому виявляються особливості фізичної і розумової втоми? 

59. Обґрунтуйте ефективність заходів по запобіганню перевтомі працівників на 

виробництві. 

60. Обґрунтуйте відмінності між монотонністю і втомою. 

61. У чому полягає психофізіологічна суть монотонності праці? Які види і критерії 

монотонності? 

62. Що розуміють під монотоностійкістю? 

63. Які психічні стани переживає людина при виконанні монотонних робіт і в чому вони 

виявляються? 

64. Дайте фізіологічне та психологічне обґрунтування заходів щодо запобігання 

монотонності і підвищення змістовності праці. 

65. Що є предметом інженерної психології та ергономіки? 

66. Обґрунтуйте ергономічні вимоги до проектування системи «людина—техніка—

середовище» та показники її оптимальності. 

67. Які фактори впливають на важкість праці? 

68. Що є визначальним в оцінці важкості праці? 

69. Дайте оцінку категорій важкості праці. 

70. Суть інтегральної бальної оцінки важкості праці. 

71. Що таке інтенсивність праці? У чому полягає відмінність між інтенсивністю і важкістю 

праці? 

72. Що таке режим праці і відпочинку та які критерії характеризують його раціональність? 

73. Основні вимоги та методичні підходи до розробки режимів праці і відпочинку. 

74.Суть основних фізіологічних закономірностей, які покладені в основу розробки режимів 

праці і відпочинку. 

75. Які основні напрямки раціоналізації тижневих і річних режимів праці і відпочинку? 
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