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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка  

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з навчальної дисципліни  «Психологія праці»  

Курс: 4-й 

Напрям підготовки: 053 Психологія 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 1 год. 40 хв 

Максимальна кількість балів: 40 

Критерії оцінювання: 

          1) навчально-науковий рівень завершеного і доказового викладу теоретико-

методологічних засад «Психологія праці» як навчальної дисципліни і науки 

(базові поняття; пізнавальні принципи; історична причинність − соціальна, 

економічна, педагогічна тощо; реальні і потенційні перспективи; актуальна 

проблематика і завдання) у системах загально-наукового і галузевого 

психологічного знання, призначених для цільового адресного науково-

практичного пошуку у професійній діяльності психолога в умовах глобального 

соціального запиту на результативне використання  особливостей психології праці 

у різнопланових сферах людської життєдіяльності (управлінської, освітньої, 

виробничої тощо) 

2) навчально-науковий рівень завершеного і доказового і викладу теоретико-

практичних засад «Психологія праці» у системі галузевого психологічного знання 

(зокрема − інженерна психологія, психологія управління, психологія 

менеджменту, економічна психологія), призначених для розроблення та 

впровадження у професійній діяльності психолога різнопланових результативних 

прогностичних проектів про психологію праці особистості  в умовах 

індивідуального соціального запиту; 

3) навчально-науковий рівень завершеного і доказового викладу 

функціональної значущості прикладного використання засвоєної інформації про 

психологію праці в умовах реального глобального та індивідуального  соціального 

запиту (вміння здійснювати логічні висновки, узагальнення, конструювати 

навчально-розвивальні проекти, програми, рекомендації тощо).  

Резюме: 

1. Структура екзаменаційного білета: перше питання (теоретико-

методологічна спрямованість інформації): 0–15 балів; друге питання (теоретико-

практична спрямованість інформації): 0−15 балів; третє питання (прикладна 

спрямованість інформації): 0−10 балів. 

2. Перше і друге екзаменаційні питання засвідчують достатній (недостатній) 

рівень знань про зміст провідних тематичних теоретичних і практичних 

методологем про психологію. праці, реальних та потенційних перспектив їхнього 

продуктивного використання у процесі наукового пошуку і повсякденній практиці 

професійної діяльності. 



3. Третє екзаменаційне питання засвідчує достатній (недостатній) рівень 

обізнаності про можливості прикладного використання провідних тематичних 

теоретичних і практичних методологем про психологію праці у процесі наукового 

пошуку і повсякденній практиці професійної діяльності: 

4.  Максимальна сума балів – 40. 

Оцінка Критерії оцінювання (перше і друге екзаменаційні питання) 

«15» Доказовий, усвідомлений, творчий, прогностичний (самостійний) 

виклад інформації  

«14-

13» 

«14» − доказовий, усвідомлений, творчий, прогностичний виклад 

інформації (більше – самостійний, аніж з допомогою викладача, в 

одній ситуативній уточнюючій навчальній ситуації, що, однак, не 

піддає сумніву високу тематичну інформаційну обізнаність студента); 

«13» − доказовий, усвідомлений, творчий, прогностичний виклад 

інформації (більше – самостійний, аніж з допомогою викладача, у 2-х 

уточнюючих навчальних ситуаціях, які, однак, не піддають сумніву 

високу тематичну інформаційну обізнаність студента) 

«12-

11» 

«12» − доказовий, усвідомлений, творчий, прогностичний виклад 

інформації (більше самостійний, аніж з допомогою викладача, у 3-4-х 

уточнюючих навчальних ситуаціях, які, як правило, не піддають 

сумніву високу тематичну інформаційну обізнаність студента); 

«11» − доказовий, усвідомлений, творчий, прогностичний виклад 

інформації (більше самостійний, аніж з допомогою викладача, у 3-4-х 

уточнюючих, або 1-2-х системних навчальних ситуаціях, які 

потенційно піддають сумніву високу тематичну інформаційну 

обізнаність студента) 

«10-9» «10» − доказовий, усвідомлений, більше – репродуктивний, аніж 

творчий, менше – прогностичний, виклад інформації; достатня 

смислова орієнтація, однак із ситуативними порушеннями логістики, 

що, однак,  легко самостійно усуваються з допомогою викладача;  

«9» – доказовий, усвідомлений, більше – репродуктивний, аніж 

творчий, «малопрогностичний», виклад інформації; достатня 

пізнавальна  орієнтація, однак з частими порушеннями логістики, що, 

як правило, самостійно,  хоча і з труднощами, усуваються з допомогою 

викладача   

«8-7-6» «8» – малодоказовий, незавершений, репродуктивний виклад 

інформації, який потребує системних уточнень на предмет його 

усвідомленого засвоєння; часті порушення логістики, які, як правило, 

усуваються лише за допомогою викладача; 

«7» – малодоказовий, незавершений, репродуктивний виклад 

інформації, який потребує системних уточнень на предмет його 

усвідомленого засвоєння; часті порушення логістики, які здебільшого 

усуваються лише з допомогою викладача;  

«6» – малодоказовий, незавершений, репродуктивний виклад 

інформації, який потребує системних уточнень на предмет його 



усвідомленого засвоєння; часті порушення логістики, які, як правило, 

не усуваються навіть з допомогою викладача   

«5-4-3» «5» – недоказовий, фрагментарний «неусвіломлений репродуктивний» 

виклад інформації; відсутність логістики; допущені помилки не шише 

не усуваються з допомогою викладача, а знову повторюються;  

«4» – недоказовий, фрагментарний «неусвідомлений репродуктивний» 

виклад інформації; відсутність логістики; допущені помилки не лише 

не усуваються з допомогою викладача, а знову системно 

повторюються навіть на прикладі адресних соціальних  ситуацій; 

«3» – недоказовий, фрагментарний «неусвідомлений ситуативний 

репродуктивний» виклад інформації; відсутність логістики; допущені 

помилки не лише не усуваються з допомогою викладача, а знову 

системно повторюються навіть на прикладі адресних індивідуальних 

соціальних  ситуацій 

«2-1-0» «2» – хаосна, неусвідомлена відповідь, яка зводиться до ситуативної 

спроби роз᾽яснення змісту питання через неусвідомлені спроби 

ситуативного використання спрощених життєвих прикладів; 

«1» – відсутність будь-якої тематичної інформації, а також навіть 

неусвідомлених спроб ситуативно роз᾽яснити зміст питання на основі 

спрощених  прикладів; 

«0» – відсутність будь-якої тематичної інформації 

  

 Критерії оцінювання (третє екзаменаційне  питання) 

«10» Доказовий, усвідомлений, творчий, прогностичний (самостійний) 

виклад функціонального зразка прикладного використання інформації  

«9-8» «9» − доказовий, усвідомлений, творчий, прогностичний (більше 

самостійний, аніж з допомогою викладача) виклад функціонального 

зразка прикладного використання інформації; 

«8» − доказовий, усвідомлений, репродуктивний (більше – з 

допомогою викладача) виклад функціонального зразка прикладного 

використання інформації 

«7-6» «7» − малодоказовий, але усвідомлений репродуктивний (лише з 

допомогою викладача) виклад функціонального зразка прикладного 

використання інформації; 

«6» − малодоказовий, неусвідомлений, репродуктивний виклад 

функціонального зразка прикладного використання інформації навіть з 

допомогою викладача 

«5-4» «5» − недоказовий, неусвідомлений, фрагментарний репродуктивний  

виклад функціонального зразка прикладного використання інформації  

навіть з допомогою викладача; 

«4» − недоказовий, неусвідомлений, фрагментарний репродуктивний 

ситуативний виклад функціонального зразка прикладного 

використання інформації, який потребує системних  уточнень, які,  

однак, не усуваються навіть з допомогою спрощених прикладів   



«2-1-0» «2» – хаосна, неусвідомлена відповідь, яка зводиться до ситуативної 

спроби роз᾽яснення змісту питання через неусвідомлені спроби 

спрощених життєвих прикладів; 

«1» – відсутність будь-якої тематичної інформації, а також навіть 

неусвідомлених спроб роз᾽яснити зміст питання через спрощені 

приклади; 

«0» – відсутність будь-якої тематичної інформації 
 

Перелік допоміжних матеріалів: 

25 практичних завдань (відповідно до кількості екзаменаційних білетів). 

Зразок 

Проблема: доказовість використання дослідницьких методів для вивчення 

професійного розвитку особистості. 

Завдання: на прикладі будь-якого дослідницького методу 

продемонструвати його потенціал для професійного розвитку особистості. 

Пропоновані форми відповіді: текстовий виклад, таблиця. 

Орієнтовний перелік екзаменаційних питань: 

1. Актуалізація «Психології праці» як науки і навчальної дисципліни (соціально-

економічний, технічний, демографічний, особистісний тощо аспекти). 2. Предмет, 

завдання, базовий понятійний апарат «Психології праці» як окремої галузі 

психологічної науки і навчальної дисципліни. 3. Принципи «Психології праці» як 

галузевого психологічного знання. 4. Функціональне місце «Психології праці» у 

системі наукового знання. 5. Функціональне місце «Психології праці» у системі 

психологічного знання. 6. Культурно-історичні основи психології праці. 7. 

Інформаційні витоки західноєвропейської психології про «Психологію праці» 

(психотехніка, концепція наукового менеджменту» Ф. Тейлора, концепція 

«людських відносин» Е. Мейо). 8–9. Змістовні теорії мотивації (теорія потреб 

Абрахама Маслоу, теорія потреб Михайла Туган-Барановського, теорія набутих 

потреб Девіда МакКлелланда, теорія мотивацій Зиґмунда Фрейда, теорія 

існування зв’язку та росту Клейтона Альдерфера, теорія двох чинників Фредеріка 

Герцберга: за вибором студента або за завданням викладача). 10−11. Процесуальні 

теорії мотивації праці (теорія очікувань Віктора Врума, теорія справедливості 

Джона Адамса, теорія Лімана Портера – Едварда Лоулера, теорія постановки 

цілей Едвіна Лока: за вибором студента  або за завданням викладача). 12. 

Інформаційні витоки вітчизняної психології про «психологію праці» 

(психотехніка, педологія, рефлексологія). 13. Деформаційні процеси у трудових 

відносинах у період СРСР та їх наслідки для відновлення продуктивної 

«психології праці в Україні. 14. Методи проектування й удосконалення трудової 

діяльності у прикладній психології праці. 15. Методи активного впливу на 

особистість та її діяльність у практичній психології праці.16. Професійна 

діяльність як особливий вид трудової діяльності (професія, спеціальність, 

кваліфікація, посада). 17. Системні психологічні характеристики професійної 

діяльності. 18. Загально-психологічні властивості особистості як суб᾽єкта праці. 

19. Професіограма і психограма як науково-методичні способи визначення 

професійної придатності особистості. 20. Психологічна готовність людини до 

професійної діяльності. 21. Професійні якості особистості як суб᾽єкта праці  
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