1. Назва модуля: Психологія праці
2. Код модуля: ПППБ.1.3.11.
3. Тип модуля: обов’язковий
4. Семестр: IІІ
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредити ЄКСТ – 3.0): год.) аудиторні години:
денна форма навчання – 68 год. (лекції 38 год., семінарські заняття – 10 год., практичні заняття 20
год.); заочна :аудиторні - 20 (лекції - 12 год., семінарські заняття – 2 год., практичні заняття - 6
год.)
6. Лектор: кандидат психологічних наук Бегеза Людмила Євгенівна
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 знати: методологічні й теоретичні основи професійної діяльності; особливості
застосування методів психології праці; психологічну структуру професійної діяльності та
психологічні механізми її формування; шляхи становлення гармонії між суб’єктом праці і
професійною діяльністю; структуру функціональних станів працівника і закономірності
динаміки працездатності людини і засоби її контролю; взаємозв’язок індивідуальних
властивостей, виробничих відносин та психічних станів як фактора успішності та безпеки
праці; шляхи і засоби активації психічних функцій у процесі праці;
 вміти: використовувати теоретичні основи та психологічні особливості дисципліни в
практичній діяльності; оперувати поняттями праця, професія, психологічний сенс праці,
психологічні ознаки праці та професії і т. ін.; з'ясовувати специфіку методів психології
праці; класифікувати основні та додаткові методи психологічного дослідження трудової
діяльності; вміння застосовувати надбанні знання в сфері професійної діяльності.
8. Спосіб навчання: аудиторне
9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:
 пререквізит: психологія іміджу
 кореквізит: психологічні основи піар-технологій
10. Зміст модуля: Методологічні та теоретичні проблеми психології праці. Історія становлення
галузі. Розвиток суб’єкта праці. Професія як система соціальних відносин між людьми у трудовій
діяльності. Психологія працездатності. Виробнича втома, монотонність, важкість праці,
виробниче середовище, режими праці та відпочинку, їх психофізіологічні основи та особливості
впливу на працездатність і ефективність праці. Соціально-психологічні проблеми взаємин у
трудовому колективі. Психологічні аспекти підвищення професійної працездатності і
гарантування безпеки праці.
11. Рекомендована література:
 Баклицький І.О. Психологія праці : підручник. – 3-е вид., перероб. і доп. / І.О. Баклицький.
– К.: Знання, 20015. – 655 с.
 Кириченко В.В. Психологія праці : модульний курс / Кириченко В.В., Мазяр О.В. . –
Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 190 с.
 Кокун О.М. Психологія професійного становлення сучасного фахівця: монографія / Олег
Матвійович Кокун. – К.: «Інформ.-аналіт. агентство», 2014. – 200 с.
 Мазяр О.В, Кириченко В.В., Психологія праці: модульний курс, 2014 р. – 190 с.
 Малхазов О.Р. Психологія праці: навч. посіб. / О.Р. Малхазов. – К.: Центр учбової
літератури, 2014. – 208 с.
12.Форми та методи навчання:
- Форма: денна, заочна
- Методи: лекції, практичні заняття, самостійна робота
13. Методи та критерії оцінювання: Модульна система, яка включає поточний контроль знань
та контрольний захід, семестровий контроль проводиться у формі заліку. Поточний контроль:
денна форма навчання – 75 балів; заочна форма навчання – 50 балів; підсумковий контроль: денна
форма навчання – 25 балів; заочна форма навчання –50 балів . Максимальна сумарна оцінка - 100
балів
14. Мова навчання: українська

