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ВСТУП 

 

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт розроблено згідно 

з навчальною програмою нормативної дисципліни «Психологія праці та її 

безпека» для студентів зі спеціальності 263 − «Цивільна безпека».   

Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія праці та її безпека» 

є підготовка кваліфікованих спеціалістів, які досконало володіють 

психологічним інструментарієм щодо виявлення психологічних особливостей 

суб’єкта праці та зможуть на високому рівні впроваджувати їх для забезпечення 

ефективності його професійної діяльності.   

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Психологія 

праці та її безпека» є засвоєння студентами знань про особливості трудової 

діяльності, її структуру та суть; отримання студентами навичок застосування 

психологічного інструментарію з метою виявлення психологічних 

особливостей суб’єкта праці та здійснення ефективного психологічного 

супроводження суб’єкта на усіх етапах його професійного життя; формування у 

студентів відповідальності за процес та результат  роботи з людьми у сфері 

професійної діяльності, сприяти усвідомленості засвоєння знань студентів, 

збільшенню їх пізнавальної активності та самостійності пошуку в галузі 

психологія праці. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати :  

 психологічну характеристику праці як одного з основних видів 

діяльності людини; 

 розумiтися в мотивах, що спонукають до трудової дiяльностi; 

 сучасний стан психологiчних дослiджень в галузi психології працi. 

вміти : 

 застосовувати теоретичнi знання до розвʼязання практичних проблем 

виробництва, профосвiти, соцiально - професiйного самовизначення молодi; 

 здiйснювати практичне професiографування з метою рацiоналiзацiї 
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працi, профдобору, профорiєнтацiї та профнавчання; 

 проводити емпiричнi дослiдження з метою вивчення мiграцiї робочих 

кадрiв, динамiки працездатностi, виробничого травматизму; 

 здійснювати розробки‒рекомендацiї по удосконаленню i пiдвищенню 

ефективностi роботи працiвникiв як в iндивiдуальнiй, так i спiльнiй дiяльностi. 
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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

Практична робота № 1 Оцінювання професійних ризиків і ризиків 

для здоровʼя людини   

Мета: навчитися визначати відносну частинку кожного джерела 

небезпеки в процентному співвідношенні у складі сумарного індивідуального 

ризику людини.  

Короткі теоретичні відомості 

Під час забезпечення безпеки життєдіяльності необхідно застосовувати 

системний підхід. Забезпечуючи безпеку в конкретній системі, можна нанести 

шкоди іншим системам або деяким сферам діяльності людини. Це положення є 

підґрунтям концепції прийнятного (допустимого) ризику. Ризик  –  можливість  

постраждати від будь-якої небезпеки. Коли йдеться про здоров’я, то під 

ризиком розуміється можливість виникнення шкідливих ефектів для здоров’я 

людини або групи людей за наявності якої-небудь небезпеки. Найважливіше 

місце у забезпеченні й збереженні здоров’я людини  займає у теперішній час 

виявлення джерел і чинників ризику, а також умов, що сприяють їх 

виникненню. Класифікація основних джерел ризику смерті людини наведена у 

таблиці 1.1.  

 

Таблиця 1.1 – Класифікація джерел ризиків смерті людини  

№ 

п\п 

Джерело ризику смерті Основні причини смерті 

1 2 3 

1 Внутрішнє середовище   Генетичні й соматичні захворювання, старіння організму  

2 Природне середовище          Нещасні випадки під час землетрусів, ураганів, повенів, 
епідемій інфекційних захворювань тощо 

3 Штучне середовище   Нещасні випадки в побуті, на транспорті, захворюваність від 

забруднень зовнішнього середовища тощо 

4 Професійна діяльність Професійні захворювання, нещасні випадки на виробництві 

5 Непрофесійна діяльність Нещасні випадки в аматорському спорті та інших видах 
непрофесійної діяльності 

6 Соціальне середовище Самогубства і самоушкодження; вбивства і пошкодження, які 

заподіяні із злочинною метою; вбивства і поранення, що 
пов’язані з військовими діями 

7 Шкідливі звички              Тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія та ін. 
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За даними ВООЗ, стан здоров’я людей на 20–25 % визначається станом 

навколишнього середовища. Ризик для здоров’я людини, пов’язаний  із 

забрудненням навколишнього середовища, виникає за таких необхідних і 

достатніх умов:  

1) наявність джерела ризику (токсична речовина в ґрунті, у воді, у 

повітрі, в їжі й т. д.);  

 2) джерело ризику навколишнього середовища має характеризуватися 

шкідливою для людини концентрацією або інтенсивністю;  

 3) присутність людини, контактуючої з джерелом ризику і сприйнятливої 

до його дії;  

4) наявність способів передачі шкідливої дії від джерела ризику до 

організму людини. 

  Хімічні речовини (у тому числі й канцерогенні), що потрапляють у 

значних концентраціях у повітря, воду і ґрунт під час роботи промислових 

підприємств, значно впливають на збільшення кількості захворювань людей.  

Аналіз ризиків допомагає розвʼязувати такі завдання:  

1) визначення проблем навколишнього середовища і здоров’я людини,  

пов’язаних з різними речовинами та їх активністю;  

2) порівняння нових технологій або ефективності різних методів 

управління з метою зниження ризиків (різні способи зменшення викидів);  

3) вибір місця розташування потенційно небезпечних виробництв.  

Фактори ризику – це чинники, які підвищують вірогідність виникнення 

різних порушень здоров’я, зокрема, розвитку захворювань. До них належать 

чинники виробничого, природного й соціального середовища, чинники способу 

життя людей, індивідуальні особливості організму та  спадкові чинники. Так, 

виробниче середовище є джерелом низки шкідливих чинників: хімічних 

речовин, електромагнітних полів, ультрафіолетового  випромінювання, радіації, 

шуму, вібрації та ін. Сфера поведінки людини   містить такі значущі чинники 

ризику, як паління, вживання наркотиків,  алкоголю, надмірне вживання їжі, 

зневага поясами безпеки під час їзди на автомобілі й т. д. Чинники ризику 
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природного середовища – це   несприятливі кліматичні умови та погодні явища, 

збудники інфекцій.  

Кількісною мірою ризику є рівень ризику R, який визначається як 

відношення кількості подій n з несприятливими результатами, що вже 

здійснилися, до максимально можливої їх кількості N за певний період часу:  

                                                          
,

N

n
R                                                       (1.1) 

 Наприклад, травматизм  зі смертельним  результатом, що пов’язаний з 

транспортом, становив по Україні 1999 р. n=6469  людей, а населення України  

того ж року становило N=49,8 млн. людей. Отже, рівень ризику  травматизму зі 

смертельним результатом від транспорту становитиме на одного  жителя 

України на рік величину R=6469/49800000=0,00013.  

 Якщо чинник ризику діє впродовж часу t, а статистичні дані отримані за  

часовий період Т, то рівень ризику відносно цього чинника ризику визначається 

виразом (формула 1.2):  

                                                               
.

T

t

N

n
R                                                (1.2) 

 У загальному випадку реальний рівень ризику несприятливої для людини  

події залежить від безлічі чинників: статі, віку, роду діяльності людини, місця 

його мешкання, способу життя, звичок, часу і т. д. 

 

Завдання до теми  

Розрахуйте ризик наразитися на смертельну небезпеку для певної людини 

згідно з даними варіанта: 1. Вік людини. 2. Стать людини. 3. Місце 

проживання. 4. Вид професійної діяльності. 5. Спосіб життя (основні причини 

додаткового ризику). 
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Таблиця 1.2 – Варіанти завдань для задачі  

№ варіанта  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вік, років 46 19 29 39 42 38 45 52 41 25 33 
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Як приклад розрахунків нами було взято дані варіанта 0. 

1. Вік людини – 46 років 

2. Стать людини – чоловіча 

3. Місце проживання – село 

4. Вид професійної діяльності – тракторист 

5. Спосіб життя (основні причини додаткового ризику) – паління. 

 

Розв’язання 

1. Оцінювання ризику смертельної небезпеки внаслідок захворювань 

та природне старіння організму (R1) 

Розрахунок величини R1 здійснюють, виходячи з даних відповідного 

варіанта (табл. 1.2) і таблиць 1.3 та 1.4 за формулою 1.3: 
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                                               .11 KRR a                                                (1.3) 

ПРИКЛАД 1 

33

1 1016,87,1108,4  R . 

 

2. Оцінювання ризику загибелі протягом року внаслідок можливого 

нещасного випадку на виробництві (R2) 

Розрахунок величини R2 здійснюють, виходячи з даних відповідного 

варіанта (табл. 1.2) і таблиць 1.5 та 1.6 за формулами 1.3, 1.4: 

для жінок: 

                                            

,2024
//

2

/

2
2

K

K
RR b                                                  (1.3) 

для чоловіків: 

                                              

.2024
/

2

//

2
2

K

K
RR b                                                 (1.4) 

ПРИКЛАД 2 

366

2 10687,210765,2686
74

26
2024102,4  R . 

 

3. Оцінювання ризику наразитися на смертельну небезпеку протягом 

року внаслідок можливого нещасного випадку в побуті (R3) 

Розрахунок величини R2 здійснюють, виходячи з даних відповідного 

варіанта (табл. 1.2) і таблиць 1.3 та 1.7 за формулою 1.5: 

                                          13 KRR c .                                                              (1.5) 

ПРИКЛАД 3 

33

3 109,19,1101  R . 

 

4. Оцінювання ризику наразитися на смертельну небезпеку протягом 

року, зумовленого індивідуальним способом життя людини (R4) 
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Розрахунок величини R4 здійснюють, виходячи з даних відповідного 

варіанта (табл. 1.2) і таблиць 1.3 та 1.7 за формулою 1.6: 

                                                   14 KRR d .                                                    (1.6) 

Величину поплавкового коефіцієнта беруть залежно від особливостей 

заняття, пов’язаного з додатковими факторами ризику досліджуваної людини 

(табл. 1.2) за формулою 1.6: для випадку поганих звичок (тютюнопаління, 

вживання алкоголю) беруть дані з правої половини таблиці («хвороби»), для 

випадку занять, пов’язаних з використанням транспорту, заняття спортом, 

мистецтвом беруть дані з лівої половини таблиці («нещасні випадки»). 

 

ПРИКЛАД 4 

23

4 1036,17,1108  R .  

 

5. Проведення якісного аналізу величини складових у загальному 

ризику досліджуваної людини (RΣ) 

Аналіз складових загального ризику людини проводять за даними таблиці 

1.9. 

ПРИКЛАД 5 

R1=8,16·10-3 – дуже високий 

R2=2,687·10-3 – дуже високий 

R3=1,9·10-3 – дуже високий 

R4=1,36·10-2 – екстремальний 

 

6. Оцінювання загального ризику людини (RΣ) 

 Розрахунок величини RΣ проводять шляхом сумації величин ризиків (R1, 

R2, R3, R4) за формулою 2.7: 

                                    4321 RRRRR 
.                                                    (2.7) 

ПРИКЛАД 6 

      
233333 10635,21035,26106,13109,110687,21016,8 

 R – екстремальний 

Відносні частинки кожного з ризиків треба зобразити у вигляді кругової  
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діаграми (рис. 2.1). У висновку необхідно вказати для кожної частинки її 

абсолютну величину, відносну величину (%) та оцінку кожного виду ризику за 

шкалою порівняння ризиків смертності (табл. 2.8). 

 

Рисунок 2.1 – Діаграма ризиків смертельних небезпек 

 

Таблиця 1.3 – Поправковий коефіцієнт К1 для урахування місця 

проживання людей та їх статі 

Тип 

населеного 

пункту 

Нещасні випадки (K/
1) Хвороби (K//

1) 

Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки 

1 2 3 4 5 

Місто 1,6 0,28 1,45 0,38 

Село 1,9 0,31 1,7 0,42 

 

 

 

 

 

 

 

R1
31%

R2
10%R3

7%

R4
52%
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Таблиця 1.4 – Ризик смерті людини від генетичних та соматичних 

захворювань і внаслідок природного старіння організму (на одну людину 

протягом року) 

Вікові 

групи  

за № 

Вікові 

групи, роки 

Ризик смерті 

у 

побуті 

Вікові 

групи  

за № 

Вікові 

групи, роки 

Ризик 

смерті у 

побуті 

1 2 3 4 5 6 

– Усі літа 

разом 

1,05 ·10-2 –   

– 15-16 років 3,8·10-2 10 40−44 2,7·10-3 

1 0 2,3·10-2 11 45−49 4,8·10-3 

2 1−4 8·10-4 12 50−54 8,4·10-3 

3 5−9 3·10-4 13 55−59 1,5·10-2 

4 10−14 2·10-4 14 60−64 2,5·10-2 

5 15−19 3·10-4 15 65−69 3,8·10-2 

6 20−24 4·10-4 16 70−74 5,9·10-2 

7 25−29 5·10-4 17 75−79 9,1·10-2 

8 30−34 9·10-4 18 80−84 1,43·10-1 

9 35−39 1,6·10-3 19 85 < 2,4·10-1 

 

 

Таблиця 1.5 – Ризик смертельної небезпеки, спричиненої різними видами 

професійної та непрофесійної діяльності (на одну людину) 

Код виду 

діяльності 
Вид діяльності Ризик 

смертельної 

небезпеки 

Код виду 

діяльності 
Вид діяльності Ризик 

смертельної 

небезпеки 
1 2 3 4 5 6 

Виробничі професії 15 Пожежники 1,10-7 
1 Працівники 

вуглекоксівних 
підприємств 

5·10 -7 -5·10-6 16 Поліцейські, 

міліціонери, 
військовослужбов. 

1,5·10-7 

2 Робітники, 

пов’язані з 

процесом 
вулканізації 

5·10 -7 -5·10-6 17 Водії-професіонали 3·10-7 

3 Моряки на 

риболовецьких 
траулерах 

6·10-7 18 Боксери-

професіонали 
4·10-7 
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Продовження табл. 1.5 

1 2 3 4 5 6 
4 Працівники 

вугільних шахт, 

шахтарі 

2,5·10-7-6·10-

7 
19 Верхолази, 

монтажники 
3,2·10-6 

5 Будівельні 
робітники 

6·10-7 20 Трактористи 4,2·10-6 

6 Гончарі та 

глазурувальники 
2,5·10-7 21 Льотчики цивільної 

авіації 
2,1·10-7-1·10-

6 
7 Працівники АЕС 4·10-8 22 Льотчики-

випробувачі 
6·10-5 

8 Працівники 

легкої 

промисловості 

5·10-8-6·10-8 23 Військові 

вертольотчики 
1,2·10-5 

10 Працівники 

вантажної 

промисловості 

4·10-8-6·10-8 Непрофесійний спорт, дозвілля 

11 Працівники 

промисловості (в 

цілому) 

1,2·10-7 24 Велосипедисти, 

лижники, 

легкоатлети 

3·10-7 

Невиробничі професії 25 Боксери, борці 4,5·10-7 
26 Мисливці, 

біатлоністи 
7·10-7 

12 Працівники 

торгівлі 
3,5·10

-8 
29 Гребці, плавці 1·10-5 

13 Працівники 

сфери 

обслуговування, 

педагоги, 
студенти 

5·10-8 30 Альпіністи, 

спелеологи, 

драйвери 

2,7·10-5 

31 Жокеї, кіннотники 1·10-4 

14 Працівники села, 

фермери 
6·10-8 32 Водії автомобіля 1·10-8-1·10-5 

33 Інші види занять 1·10-8 

 

Таблиця 1.6 – Співвідношення нещасних випадків, спричинених різними 

видами діяльності, між особами протилежної статі залежно від віку, % (K2) 

Вікова група, роки  

15−24 

 

25−34 

 

35−44 

 

45−54 

 

55−64 

 

65−74 

Чоловіки (K/
2) 80 81 76 74 71 62 

Жінки (K//
2) 20 19 24 26 29 38 

Разом, % 100 100 100 100 100 100 
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Таблиця 1.7 – Ризик наразитися на смертельний нещасний випадок у 

побуті (на одну людину протягом року) 

Вікові групи 

за № 

Вікові групи, 

роки 

Ризик 

смерті у 

побуті 

Вікові 

групи за 

№ 

Вікові 

групи, 

роки 

Ризик 

смерті у 

побуті 

1 2 3 4 5 6 

– Усі  літа разом 9,2·10-4    

– 15-16 років 9,7·10-4 10 40-44 8,9·10-4 

1 0 7,8·10-4 11 45-49 1·10-3 

2 1-4 3,1·10-4 12 50-54 1,2·10-3 

3 5-9 2,5·10-4 13 55-59 1,3·10-3 

4 10-14 2,2·10-4 14 60-64 1,4·10-3 

5 15-19 7,2·10-4 15 65-69 1,5·10-3 

6 20-24 1,1·10-3 16 70-74 1,7·10-3 

7 25-29 8,8·10-4 17 75-79 2,7·10-3 

8 30-34 8,3·10-4 18 80-84 4,2·10-3 

9 35-39 8,4·10-4 19 85 < 7·10-3 

 

 

Таблиця 1.8 – Ризик смерті людини внаслідок згубних звичок порівняно з 

ризиком смертельних небезпек невиробничого характеру (на одну людину за 

рік) 

№ 

пор. 

Джерело 

небезпеки 

Ризик 

загибелі 

№ 

пор. 

Джерело небезпеки Ризик 

загибелі 

1 2 3 4 5 6 

1 Паління 8·10-3 7 Випадки утоплення 9,1·10-5 

2 Надмірне 

вживання 

алкоголю 

2,12·10-4 8 Випадкові 

удушення, 

закупорювання 

дихальних шляхів 

5,8·10-5 

3 Дорожньо-

транспортні 

пригоди ДТП 

1,9·10-4 9 Ураження 

електричним 

струмом 

1,9·10-5 
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Продовження табл. 1.8 

1 2 3 4 5 6 

4 Побутові 

отруєння 

9,7·10-5 10 Самогубства та 

самоушкодження 

2,58·10-

4 

5 Випадкові 

падіння 

6,2·10-5 11 Убивства та 

навмисні 

ушкодження 

1,17·10-

4 

6 Ураження під 

час пожежі 

4,8·10-5 12 Дія радону-22, що 

міститься у повітрі 

приміщення 

2,5·10-4 

 

Таблиця 1.9 – Шкала порівняння ризиків смертності 

Упорядкована шкала ризиків смертності 

Низький Середній Високий 

<
1
·1

0
-8

 

1
·1

0
-8

 

1
·1

0
-7

 

1
·1

0
-6

 

1
·1

0
-5

 

1
·1

0
-4

 

1
·1

0
-3

 

1
·1

0
-2

 

>
1
·1

0
-2

 

З
н

ех
ту

в
ан

и
й

 

Н
и

зь
к
и

й
 

В
ід

н
о
сн

о
-

н
и

зь
к
и

й
 

С
ер

ед
н

ій
 

В
ід

н
о
сн

о
-

в
и

со
к
и

й
 

В
и

со
к
и

й
 

Д
у
ж

е 
в
и

со
к
и

й
 

Е
к
ст

р
ем

ал
ьн

и
й

 

 

 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте основні способи визначення ризику прояву небезпек. 

2. Поясніть, у чому полягає відмінність концепції абсолютної небезпеки і 

концепції прийнятного (допустимого) ризику? 

3. За якими критеріями здійснюється оцінювання ризику небезпек? 

4. У який спосіб здійснюється управління ризиком? 

5. Охарактеризуйте основні джерела ризиків смертельних випадків 

людини. 

6. Розрахуйте й оцініть індивідуальний ризик загибелі людини, 

спричинений негативними наслідками паління, якщо, за даними медиків, із 
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кожного мільйона населення планети кожні 2–3 години вмирає 1 курець. 

7. Розрахуйте й оцініть індивідуальний ризик загибелі людини, 

спричинений негативними наслідками надмірного вживання алкоголю, якщо за 

даними медиків, із кожного мільйона населення планети кожні 4–5 днів вмирає 

1 людина, котра зловживала алкоголем. 

8. Користуючись довідниковими таблицями, розв’яжіть задачі № 1 і № 2 

та проаналізуйте отримані результати. 

Література:  [1, с. 22−38; 4, с. 44−77; 21, с. 21−56]. 

 

 

     Практичне заняття 2 Професійний відбір і професійна орієнтація 

Мета: ознайомитися з поняттями професійний відбір і професійна 

орієнтація, вивчити низку методик, які використовують для проведення 

профвідбору. 

Короткі теоретичні відомості 

Придатність людини до конкретного виду трудової діяльності 

визначається методами професійної орієнтації та професійного відбору. 

Профорієнтація – це система заходів, спрямованих на виявлення 

особових властивостей, інтересів і здібностей у кожного індивідууму для 

надання йому допомоги у виборі професії, найбільш відповідної його 

індивідуальним можливостям. 

Профвідбір – це система заходів, що дозволяє виявити кандидатів, які за 

своїми індивідуальними особовими якостями найбільш придатні до навчання і 

подальшої професійної діяльності в конкретній спеціальності. 

Профвідбір передбачає оцінювання в конкретного індивідууму стану 

здоров’я, фізичного розвитку, рівня загальноосвітньої підготовленості, 

соціальних даних, професійних здібностей і передбачає медичний, освітній, 

соціальний та психофізіологічний відбір. 

У завдання медичного відбору входить виявлення тих людей, які за 

станом здоров’я можуть займатися цим видом трудової діяльності. У нашому 
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суспільстві турбота про збереження здоров’я людей є одним з головних 

завдань, тому медичний відбір є вихідним у комплексі професійного відбору, а 

решта видів відбору проводиться лише серед осіб, які за станом здоров’я 

визнані придатними. 

Освітній відбір направлений на виділення тих осіб, початкові знання яких 

забезпечують успішне оволодіння цією спеціальністю або безпосереднє 

виконання професійних обов’язків. 

Соціальний відбір виконує дуже багато функцій, у тому числі й чисто 

професійних. В останньому сенсі його завданням є зменшення плинності кадрів 

і забезпечення задоволеності людини своєю працею. Для цього з’ясовують 

мотиви звернення до даної спеціальності, ступінь знайомства з колективом та 

ін. 

Психофізіологічний відбір призначений для виявлення осіб, які за своїми 

здібностями та індивідуальними психофізіологічними можливостями 

відповідають вимогам, що висувається специфікою навчання й діяльності для 

конкретної спеціальності. 

 

Порядок виконання роботи 

За допомогою тесту «Кращі види професійної діяльності» визначити найбільш 

відповідний для вас вид роботи 

Інструкція: 

1) візьміть аркуш паперу і розділіть його на п’ять стовпчиків: I – «Л–П», 

II – «Л–Т», III – «Л–ЗС», IV – «Л–ХО», V – «Л–Л»; 

2) читайте за порядком твердження, і якщо ви погоджуєтеся з ними, то зі 

знаком «+» виписуйте цифру, вказану в дужках, у відповідну колонку на 

вашому аркуші паперу (номер стовпчика вказаний римськими цифрами). Якщо 

не погоджуєтеся, то виписуйте цифру зі знаком «–». Наприклад: «Я охоче і 

довго можу щось майструвати, лагодити» (II–1). Якщо ви з цим твердженням 

згодні, то в колонку II («людина–техніка») записуйте собі «1», якщо не згодні, 

то в колонку II записуйте собі «–1». Якщо ви не можете відповісти точно, то 
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взагалі цифру не виписуйте; 

3) відповівши на 30 тверджень, підрахуйте суми виписаних цифр 

(враховуючи «плюси» і «мінуси») у кожному зі стовпчиків. Найбільші 

позитивні суми будуть у стовпчиках, які відповідають рекомендованим для вас 

типам професій, найменші (а тим більше негативні суми) – невідповідним 

професіям. 

Текст опитування 

1. Легко знайомлюся з новими людьми (V–1). 

2. Охоче і довго можу що-небудь майструвати, лагодити (II–1). 

3. Подобається ходити в музеї, театри, на художні виставки (IV–1). 

4. Охоче й постійно доглядаю за рослинами і тваринами (I–1). 

5. Охоче й довго можу що–небудь підраховувати, розвʼязувати задачі, 

креслити (ІІІ–1). 

6. Охоче допомагаю старшим у догляді за тваринами і рослинами (I–1). 

7. Люблю проводити час із маленькими дітьми, коли їх потрібно чим-

небудь зайняти, захопити справою, допомогти їм у чомусь (V–1). 

8. Зазвичай я роблю мало помилок у письмових роботах (ІІІ–1). 

9. Те, що я роблю своїми руками, зазвичай викликає цікавість у моїх 

товаришів, старших (II–2). 

10. Старші вважають, що в мене є здібності до певної галузі мистецтва 

(IV–2). 

11. Я охоче читаю про рослинний і тваринний світ (I–1). 

12. Беру активну участь у художній самодіяльності (IV–1). 

13. Охоче читаю про побудову механізмів, машин, приладів (II–1) 

14. Охоче розгадую кросворди, головоломки, ребуси, важкі завдання  

(III–2). 

15. Легко залагоджую сварки між однолітками чи молодшими (V–2). 

16. Старші вважають, що у мене є здібності до роботи з технікою (II–2). 

17. Результати моєї художньої творчості схвалюють навіть незнайомі 

люди (IV–2). 



20 
 

18. Старші вважають, що у мене є здібності до роботи з рослинами або 

тваринами (I–2). 

19. Зазвичай мені вдається детально й ясно для інших висловлювати 

думки письмово (III–2). 

20. Я майже ніколи не сварюся (V–1). 

21. Речі, зроблені мною, схвалюють і незнайомі люди (П–1). 

22. Без особливих зусиль засвоюю раніше не знайомі або іноземні слова 

(III–1). 

23. Мені часто трапляється допомагати незнайомим людям (V–2). 

24. Довго, не втомлюючись, можу займатися улюбленою художньою 

роботою (музикою, малюванням і т. д.) (IV–1). 

25. З великою цікавістю читаю про охорону природного середовища, лісу, 

тварин (I–1). 

26. Подобається розбиратися в схемах механізмів, машин, приладів (ІІ–1). 

27. Мені зазвичай вдається переконати однолітків у тому, що потрібно 

робити так, а не інакше (V–1). 

28. Охоче спостерігаю за тваринами або розглядаю рослини (I–1). 

29. Без особливих зусиль і охоче розбираюся у схемах, графіках, 

кресленнях, таблицях (III–2). 

30. Пробую свої сили в живописі, музиці, поезії (IV–1). 

Ключ I. «Людина–природа». Якщо вам подобається працювати в садку, 

на городі, доглядати за рослинами, тваринами, цікавитеся предметом біологія, 

то ознайомтеся з професіями типу «людина–природа». Об’єктами праці для 

представників більшості цих професій є: 

1) тварини, умови їх зростання, життя; 

2) рослини, умови їх зростання. Фахівцям у цій галузі доводиться:  

а) вивчати, досліджувати, аналізувати стан, умови життя рослин або тварин 

(агроном, мікробіолог, зоотехнік, гідробіолог, агрохімік, фітопатолог);  

б) вирощувати рослини, доглядати за тваринами (лісовод, квітникар, овочівник, 

птахівник, тваринник, садівник, бджоляр); в) проводити профілактику 
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захворювань рослин і тварин (ветеринар, лікар карантинної служби). 

Психологічні вимоги професій цього типу до людини: розвинена уява, 

наочно-образне мислення, хороша зорова пам’ять, спостережливість, здатність 

передбачати й оцінювати мінливі природні чинники; оскільки результати 

діяльності виявляються після доволі тривалого часу, фахівець повинен володіти 

терпінням, наполегливістю, повинен бути готовим працювати поза 

колективами, іноді в скрутних погодних умовах, у бруді та ін. 

II. «Людина–техніка». Якщо вам подобаються лабораторні роботи з 

фізики, хімії, електротехніки, якщо ви робите моделі, розбираєтеся в побутовій 

техніці, якщо ви хочете створювати, експлуатувати або ремонтувати машини, 

механізми, апарати, верстати, то ознайомтеся з професіями «людина–техніка». 

Більшість професій цього типу пов’язана: 

1) зі створенням, монтажем, збіркою технічних пристроїв (фахівці 

проектують, конструюють технічні системи, пристрої, розробляють процеси їх 

виготовлення. З окремих вузлів, деталей збирають машини, механізми, 

прилади, регулюють і налагоджують їх); 

2) з експлуатацією технічних пристроїв (фахівці працюють на верстатах, 

керують транспортом, автоматичними системами); 

3) з ремонтом технічних пристроїв (фахівці виявляють, розпізнають 

несправності технічних систем, приладів, механізмів, ремонтують, регулюють, 

налагоджують їх). 

Психологічні вимоги професій «людина–техніка» до людини: хороша 

координація рухів; точне зорове, слухове, вібраційне і кінестетичне сприйняття; 

розвинене технічне й творче мислення та уява; вміння перемикати і 

концентрувати увагу; спостережливість. 

III. «Людина–знакова система». Якщо вам подобається виконувати 

обчислення, креслення, схеми, вести картотеки, систематизувати різні 

відомості, якщо ви хочете займатися програмуванням, економікою або 

статистикою та ін., то знайомтеся з професіями типу «людина–знакова 

система». Більшість професій цього типу пов’язана з переробкою інформації та 
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розрізняється за особливостями предмету праці. Це можуть бути: 

1) тексти на рідній або іноземній мовах (редактор, коректор, друкарка, 

діловод, телеграфіст, складач); 

2) цифри, формули, таблиці (програміст, оператор ЕОМ, економіст, 

бухгалтер, статистик); 

3) креслення, схеми, карти (конструктор, інженер–технолог, кресляр, 

копірувальник, штурман, геодезист); 

4) звукові сигнали (радист, стенографіст, телефоніст, звукооператор). 

Психологічні вимоги професій цього типу до людини: хороша оперативна 

і механічна пам’ять; здібність до тривалої концентрації уваги на відвернутому 

(знаковому) матеріалі; хороший розподіл і перемикання уваги; точність 

сприйняття, вміння бачити те, що стоїть за умовними знаками; посидючість, 

терпіння; логічне мислення. 

IV. «Людина–художній образ». Більшість професій цього типу пов’язана: 

1) зі створенням, проектуванням художніх творів (письменник, художник, 

композитор, модельєр, архітектор, скульптор, журналіст, хореограф); 

2) з відтворенням, виготовленням різних виробів за зразком (ювелір, 

реставратор, гравер, музикант, актор, столяр-червонодеревець); 

3) з розповсюдженням художніх творів у масовому виробництві (майстер 

розпису фарфору, шліфувальник каменю і кришталю, маляр, друкар). 

Психологічні вимоги професій цього типу до людини: художні здібності; 

розвинене зорове сприйняття; спостережливість, зорова пам’ять; наочно-

образне мислення; творча уява; знання психологічних законів емоційної дії на 

людей. 

V. «Людина–людина». Більшість професій цього типу пов’язана: 

1) з вихованням, навчанням людей (вихователь, вчитель, спортивний 

тренер); 

2) з медичним обслуговуванням (лікар, фельдшер, медсестра, няня); 

3) з побутовим обслуговуванням (продавець, перукар, офіціант, вахтер); 

4) з інформаційним обслуговуванням (бібліотекар, екскурсовод, лектор); 



23 
 

5) із захистом суспільства і держави (юрист, міліціонер, інспектор, 

військовослужбовець). Багато посад: директор, бригадир, начальник цеху, 

профспілковий організатор пов’язані з роботою з людьми, тому до всіх 

керівників пред’являються ті ж вимоги, що і до фахівців професій типу 

«людина–людина». 

Психологічні вимоги професій цього типу до людини: прагнення до 

спілкування; вміння легко вступати в контакт з незнайомими людьми; стійке 

хороше самопочуття під час роботи з людьми; доброзичливість, чуйність; 

витримка; вміння стримувати емоції; здатність аналізувати поведінку 

оточуючих і свою власну, розуміти наміри і настрій інших людей, здатність 

розбиратися у взаєминах людей, вміння залагоджувати розбіжності між ними, 

організовувати взаємодію; здатність у думках ставити себе на місце іншої 

людини, вміння слухати, враховувати думки іншої людини; здатність володіти 

мовою, мімікою, жестами; розвинена мова, здатність знаходити спільну мову з 

різними людьми; уміння переконувати людей; акуратність, пунктуальність, 

зібраність; знання психології людей. 

За допомогою тесту оцінити здатність впливати на інших людей 

Інструкція. Кожен з нас піддається впливу інших людей, а іноді й сам 

впливає на них з різною метою. Політики, педагоги, лікарі або актори роблять 

це в рамках своїх професійних інтересів. Якщо у вас є бажання або професійна 

необхідність впливати на людей, то спробуйте оцінити, наскільки це вам 

вдається. На питання відповідайте «так» чи «ні». 

Текст опитування. 

1. Вибрали б ви професію актора або політика? 

2. Чи дратують вас люди, що екстравагантно вдягаються? 

3. Чи дозволяєте ви стороннім розмовляти на тему своїх інтимних 

відносин? 

4. Чи швидко ви реагуєте, якщо відчуваєте себе ображеним? 

5. Чи відчуваєте ви себе незатишно, якщо ваш колега добився більших 

успіхів у службовій діяльності, ніж ви? 
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6. Ви б узялися за дуже важку роботу тільки для того, щоб довести, що ви 

можете це зробити? 

7. Чи завжди принцип «мета виправдовує засоби» вірний для вас? 

8. Чи любите ви часто бувати в колі друзів? 

9. Чи є у вас графік на весь день? 

10. Чи любите ви переставляти меблі в квартирі? 

11. Чи подобається вам кожного разу користуватися різними засобами 

для досягнення однієї і тієї ж мети? 

12. Чи іронізуєте ви над людиною, якщо бачите, що вона дуже 

самовпевнена? 

13. Чи любите ви викривати своє начальство в тому, що у нього 

несправжній авторитет? 

Ключ. Дані про кількість балів за варіанти відповідей на кожне 

питання.1–ше питання: так – 5, ні – 0; 2–ге питання: так – 0, ні – 5; 3-тє 

питання: так – 5, ні – 0; 4-те питання: так – 5, ні – 0; 5-те питання: так – 5, ні 

– 0; 6-те питання: так – 5, ні – 0; 7-ме питання: так – 5, ні – 0; 8-ме питання: 

так – 0, ні – 5; 9-те питання: так – 0, ні – 5; 10-те питання: так – 5, ні – 0; 11-

те питання: так – 5, ні – 0; 12-те питання: так – 5, ні – 0; 13-те питання: так – 

5, ні – 0. 

Якщо ви набрали 65–35 балів: ви володієте унікальними здібностями 

впливати на інших, змінювати їх. Ви можете їх чомусь навчити, вам легко 

працювати з людьми, давати їм поради. У таких випадках ви самі отримуєте 

величезне задоволення. Ви вважаєте, що людина не повинна замикатися на 

собі, уникати людей. Навпаки, вона має працювати для інших, допомагати у 

важких ситуаціях знайти душевний спокій. Ви людина, яка прагне надати 

підтримку. Проте може трапитися, що якщо Ви будете дуже впевнені у своїх 

переконаннях, то, втративши контроль над собою, Ви можете стати тираном. 

Якщо ви набрали 30 – 0 балів: на жаль, вас мало в чому можна 

переконати. Ви вважаєте, що ваше життя і життя інших людей мають бути 

суворо розписані, передбачені наперед. Ви не любите нічого робити з-під 
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палиці. Іноді можете бути занадто нерішучими, що часто заважає вам досягати 

своєї мети, впливати на навколишніх людей. 

Контрольні запитання 

1. Що таке профорієнтація? 

2. Надайте визначення поняттю «профвідбір». 

3. Які види профвідбору вам відомі? 

4. Яке завдання медичного відбору? 

5. На що спрямований освітній відбір? 

6. Навіщо потрібен соціальний відбір? 

7. Назвіть основну мету психофізіологічного відбору. 

8. Навіщо потрібні профорієнтація і профвідбір? 

Література:  [1, с. 22−38; 4, с. 44−77; 21, с. 21−56]. 

 

 

Практичне заняття 3 Стани втоми і стресу 

Мета: вивчити найбільш розповсюджені методи оцінювання станів втоми 

і стресу людини, що виникають у процесі діяльності. 

Короткі теоретичні відомості 

У широкому сенсі слова втома – викликане інтенсивною і тривалою 

роботою тимчасове зменшення працездатності людини, яке виявляється в 

зниженні кількості й якості виконуваної роботи, а також у погіршенні 

координації робочих рухів. 

Причини втоми: критична величина витрати енергетичних ресурсів, 

формування нейрофізіологічного конфлікту між діяльністю людини і 

відновними процесами, що відбуваються в її організмі. 

Стадії втоми: 

− слабке відчуття стомленості (в’ялість, сонливість); 

− погіршення адекватності й правильності дій у разі збереження їх 

швидкості; 

− гостре стомлення й дезорганізація діяльності. 
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Стан втоми характерний для будь-якого виду діяльності людини. Через це 

виділяють фізичну і психічну втому (рис.3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Фізична і психічна втоми 

 

Стан втоми викликає в людини порушення в роботі нервової системи, 

головні болі, в’ялість, зниження пам’яті, уваги і т. д. 

У процесі діяльності в працівника, окрім втоми, може також виникнути 

стан стресу, який за своїми наслідками дії на організм людини є не менш 

небезпечним. На сьогодні існує ціла низка визначень поняття «стрес», серед 

яких найповнішим є: стрес – стан організму людини, який формується у 

відповідь на будь-яке порушення гомеостазу. 

Стан стресу є досить складним, що обумовлено причинами: 

− широкий спектр чинників, які провокують появу стресового стану, 

наприклад, проблеми в сімейних стосунках, труднощі у професійній діяльності, 

складна соціально–політична або військова обстановка у країні, захворювання; 

− різноманітні стресові чинники можуть одночасно впливати на людину й 

так посилювати дію одне одного; 

− різноманітність реакцій людини на дію стресових факторів. 

Для спрощення уявлення про стресові стани та їх прояви в житті людини 

можна навести такі узагальнені класифікації стресових станів за формою 

прояву (рис. 3.2).  

 

Рисунок 3.2 – Стреси за формою прояву 

ФІЗІОЛОГІЧНИЙ

(зміна фізичних, хімічних, біологічних
показників роботи організму людини)

(зміна поведінкових, інтелектуальних,

емоційних реакцій людини)

ВЗАЄМООБУМОВЛЕНІ

ВЗАЄМОПОВ'ЯЗАНІ

С Т Р Е С 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ
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Завдання до теми 

 Оцінити за допомогою Гессенського психосоматичного опитування 

ступінь фізичної і психічної втоми на цей момент. 

Інструкція. За допомогою опитування (табл.3.1) оцініть інтенсивність 

емоційно забарвлених скарг з приводу фізичного самопочуття, які є наслідком 

появи втоми і перевтоми. 

Нездужання, що відзначаються в опитуванні, необхідно оцінювати за 

шкалою: 0 – ні; 1 – злегка; 2 – трохи; 3 – значно; 4 – сильно.  

 

Таблиця 3.1 – Гессенське психосоматичне опитування 

№ 

пор. 
Я відчуваю такі симптоми 

0 

ні 

1 

злегка 

2 

трохи 

3 

значно 

4 

сильно 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Відчуття слабкості      

2 
Серцебиття, перебої в серці 

або завмирання серця 
     

3 
Відчуття тиску або 

переповнювання в животі 
     

4 Підвищена сонливість      

5 Болі в суглобах і кінцівках      

6 Запаморочення      

7 Болі в попереку або спині      

8 
Болі в шиї (потилиці) або 

плечових суглобах 
     

9 Блювота      

10 Нудота      

11 
Відчуття грудки в горлі, 

звуження горла або спазм 
     

12 Відрижка      

13 Печія або кисла відрижка      

14 Головні болі      

15 Швидка виснажуваність      

16 Втома      

17 
Відчуття оглушеності 

(затьмарення свідомості)  
     

18 
Відчуття тяжкості або втоми 

в ногах 
     

19 Млявість      

20 
Болі, що колють або тягнуть, 

у грудях 
     

21 Болі в шлунку      

22 Напади задишки (задухи)       

23 Відчуття тиску в голові      

24 Серцеві напади      
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Ключ. Обчислюють сумарні оцінки симптомів, які складають шкалу: 

1. «Виснаження» – В: 1 + 4 + 15 + 16 + 17 + 19 =... Показник цієї шкали 

характеризує неспецифічний чинник виснаження, який указує на загальну 

втрату життєвої енергії й потребу людини в допомозі. 

2. «Шлункові скарги» – Ш: 3 + 9 + 10 + 12 + 13 + 21 =... Шкала відображає 

синдром нервових (психосоматичних) шлункових нездужань. 

3. «Болі в різних частинах тіла» або «ревматичний чинник» – Р: 5 + 7 + 8 

+ 14 + 18 + 23 =... Шкала виражає суб'єктивні страждання людини, що носять 

спастичний характер. 

4. «Серцеві скарги» – С: 2 + 6 + 11 + 20 + 22 + 24 =... Шкала указує на 

локалізацію нездужань переважно в судинній сфері. 

5. «Тиск» (інтенсивність) скарг – Т. Ця шкала включає всі 24 наведені 

вище скарги та є інтегральною оцінкою 4-х попередніх шкал. Шкала 

характеризує загальну емоційну інтенсивність скарг. 

Оцінка для перших чотирьох шкал знаходиться в діапазоні від 0 до 24 

балів (оскільки кожна шкала містить 6 пунктів), для 5-ої шкали як сумарного 

показника чотирьох попередніх оцінка може варіюватися від 0 до 96 балів. 

Оцінити за допомогою тесту схильність до стресових станів 

Інструкція. Відповідайте на питання, виставляючи бали так: за відповідь 

«так» – 2 бали; за відповідь «іноді» – 1 бал; за відповідь «ні» – бали не даються. 

1. Чи запальні ви за вдачею? 

2. Чи можете ви сказати про себе, що занадто чутливі? 

3. Чи педантичні ви? 

4. Чи задоволені ви своєю нинішньою життєвою ситуацією? 

5. Чи хотіли б ви добитися вищого службового положення? 

6. Чи можна сказати, що ви людина настрою? 

7. Ви швидко втрачаєте терпіння? 

8. Вам важко прийняти рішення? 

9. Часто відчуваєте страх? 

10. Ви ревниві? 
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11. Чи відчуваєте ви свою незамінність на роботі? 

12. Чи відчуваєте ви в присутності свого начальства відчуття 

невпевненості? 

13. Чи траплялося вам відчувати комплекс неповноцінності? 

14. Чи часто ви потрапляєте в скрутне становище? 

15. Чи перетворюєте ви будь-яку справу на велику проблему? 

16. Чи умієте ви радіти дрібницям? 

17. Чи недовірливо ви ставитеся до оточуючих? 

18. Ви палите порівняно мало (5 – 10 сигарет на день)? 

19. Ви палите багато (більше 20 сигарет у день)? 

20. Чи страждаєте ви від безсоння? 

21. Чи важко вам вставати вранці? 

22. Чи реагуєте ви на зміну погоди? 

23. У вас часто буває прискорений пульс (більше 85 ударів за хвилину)? 

24. Чи перевищує ваша вага норму більш ніж на 10 відсотків? 

25. Чи вважаєте ви, що ведете малорухливий спосіб життя? 

26. У вас часто бувають головні болі? 

27. У вас часто болить живіт? 

28. Чи хворобливо ви реагуєте на шум? 

29. Чи буває, що в складних ситуаціях у вас пітніють долоні? 

Ключ. 0–5 балів – ви не піддаєтеся стресам, ваш організм вельми 

стабільний; 

6–11 балів – ви іноді відчуваєте стрес, але все-таки, як правило, можете 

тримати себе в руках і зберігати спокій; 

12–17 балів – із стресами ви стикаєтеся лише в певних сферах вашого 

життя. Добившись більшого володіння собою, ви цілком можете підвищити 

стійкість до стресу; 

18–25 балів – ви знаходитеся під постійною загрозою стресу. Важливо, 

щоб ви з’ясували його причини; 

26 і більше балів – стресовий стан загрожує вашому здоров’ю. Вам 
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необхідно негайно змінити спосіб свого життя. 

Оцінити за допомогою тесту «Самооцінка емоційних станів» рівень 

психологічного стресу 

Інструкція. Виберіть у кожному із запропонованих наборів тверджень те, 

яке найкраще описує ваш стан зараз. Номер судження, вибраного з кожного 

набору, запишіть у відповідному рядку для відповідей. 

Спокій – тривожність 

10. Цілковитий спокій. Непохитно впевнений у собі. 

9. Виключно холоднокровний, на рідкість упевнений і не хвилююся. 

8. Відчуття повного благополуччя. Упевнений і відчуваю себе 

невимушено. 

7. У цілому упевнений і вільний від неспокою. 

6. Ніщо особливо не турбує мене. Відчуваю себе більш-менш 

невимушено. 

5. Дещо стурбований, відчуваю себе скуто, трохи стривожений. 

4. Відчуваю деяку заклопотаність, страх, неспокій або невизначеність. 

Знервований, хвилююся, роздратований. 

3. Значна невпевненість. Вельми травмований невизначеністю. Страшно. 

2. Величезна тривожність, заклопотаність. Змучений страхом. 

1. Абсолютно збожеволів від страху. Втратив розум. Наляканий 

труднощами, які не вирішуються. 

Енергійність–втома 

10. Порив, що не знає перешкод. Життєва сила б’є через край. 

9. Життєздатність, що б’є через край, величезна енергія, сильне прагнення 

до діяльності. 

8. Багато енергії, сильна потреба в дії. 

7. Відчуваю себе свіжим, у запасі значна енергія. 

6. Відчуваю себе досить свіжим, у міру бадьорим. 

5. Злегка втомився. Лінощі. Енергії не вистачає. 

4. Досить утомлений. У запасі не дуже багато енергії. 
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3. Велика втома. Млявий. Мізерні ресурси енергії. 

2. Жахливо стомлений. Майже виснажений і практично не здібний до дії. 

Майже не залишилося запасів енергії. 

1. Абсолютно знесилений. Нездібний навіть до незначного зусилля. 

Піднесення–пригніченість 

10. Сильний підйом, захоплена веселість. 

9. Збуджений, у піднесеному стані. Захопленість. 

8. Збуджений, у хорошому настрої. 

7. Відчуваю себе дуже добре. Життєрадісний. 

6. Відчуваю себе досить добре, «в порядку». 

5. Відчуваю себе трохи пригнічено, «так собі». 

4. Настрій пригнічений і дещо смутний. 

3. Пригнічений, відчуваю себе дуже пригнічено. Настрій безперечно 

смутний. 

2. Дуже пригнічений. Відчуваю себе просто жахливо. 

1. Крайня депресія і смуток. Пригнічений. Все чорне і сіре. 

Упевненість у собі –безпорадність 

10. Для мене немає нічого неможливого. Зможу зробити все, що захочу. 

9. Відчуваю велику впевненість у собі. Упевнений у своїх звершеннях. 

8. Дуже впевнений у своїх здібностях. 

7. Відчуваю, що моїх здібностей достатньо і в мене гарні перспективи. 

6. Відчуваю себе досить компетентним. 

5. Відчуваю, що мої вміння і здібності дещо обмежені. 

4. Відчуваю себе не дуже здібним. 

3. Пригнічений своєю слабкістю й браком здібностей. 

2. Відчуваю себе жалюгідним та нещасним. Втомився від своєї 

некомпетентності. 

1. Тисне відчуття слабкості й марності зусиль. У мене нічого не виходить. 

Ключ. І – індивідуальна самооцінка, яка відповідає номеру судження, 

вибраного зі шкали. І1 – «Спокій–тривожність» =..., чим нижче значення І1, 



32 
 

тим вище тривожність; І2 – «Енергійність–втома» =..., чим нижче значення І2, 

тим більше втома; ІЗ – «Піднесення–пригніченість» =..., чим нижче значення І3, 

тим більше пригніченість; І4 – «Відчуття упевненості в собі–відчуття 

безпорадності» =... чим нижче значення І4, тим більше відчуття безпорадності; 

І5 – сумарна (за чотирма шкалами) оцінка стану: І5 = І1+І2+І3+І4 =..., чим 

нижче значення І5, тим вище рівень психоемоційного стресу. 

Оцінити за допомогою тесту (табл. 3.2) рівень фізіологічного стресу 

Інструкція. Позначити в табл. 3.2 ту цифру, яка відображає частоту 

прояву у вас того чи іншого симптому, а потім підрахувати загальну суму.  

 

Таблиця 3.2 – Характеристики фізичного стану людини та їх оцінка 

№ 

пор. 
Фізичний стан 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Затяжні головні болі 1 2 3 4 5 

2 Мігрені 1 2 3 4 5 

3 Болі в шлунку 1 2 3 4 5 

4 Підвищений тиск 1 2 3 4 5 

5 Холодні кисті рук 1 2 3 4 5 

6 Печія 1 2 3 4 5 

7 Часте дихання 1 2 3 4 5 

8 Діарея 1 2 3 4 5 

9 Сильне серцебиття 1 2 3 4 5 

10 Потіння рук 1 2 3 4 5 

11 Нудота 1 2 3 4 5 

12 Метеоризм 1 2 3 4 5 

13 Часте сечовипускання 1 2 3 4 5 

14 Потіння ступнів 1 2 3 4 5 

15 Масна шкіра 1 2 3 4 5 

16 Втома/виснаження 1 2 3 4 5 

17 Енурез 1 2 3 4 5 

18 Сухість у роті 1 2 3 4 5 

19 Тремор рук 1 2 3 4 5 

20 Болі у спині 1 2 3 4 5 

21 Болі у шиї 1 2 3 4 5 
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Продовження табл. 3.2 

1 2 3 4 5 6 7 

22 Жувальні рухи щелеп 1 2 3 4 5 

23 Скреготіння зубами 1 2 3 4 5 

24 Запори 1 2 3 4 5 

25 
Відчуття важкості в грудях чи в 

області серця 
1 2 3 4 5 

26 Запаморочення 1 2 3 4 5 

27 Блювота 1 2 3 4 5 

28 Порушення менструального циклу 1 2 3 4 5 

29 Шкіра, що вкривається плямами 1 2 3 4 5 

30 Прискорене серцебиття 1 2 3 4 5 

31 Коліки 1 2 3 4 5 

32 Астма 1 2 3 4 5 

33 Порушення травлення 1 2 3 4 5 

34 Понижений тиск 1 2 3 4 5 

35 Гіпервентиляція 1 2 3 4 5 

36 Болі в суглобах 1 2 3 4 5 

37 Сухість шкірного покрову 1 2 3 4 5 

38 Стоматит 1 2 3 4 5 

39 Алергія 1 2 3 4 5 

 

Ключ. Підсумуйте кількість балів. 

 

Якщо ви наберете від 40 до 75 балів, то ваш організм здатний протистояти 

фізіологічним стресам. 

Якщо – від 76 до 100 балів, то вірогідність того, що ви потрапите під дію 

фізіологічного стресу, невелика. 

Якщо ви наберете від 101 до 150 балів, то вірогідність фізіологічного 

стресу буде високою. 

Якщо показники перевищують 150 балів, то цілком імовірно, що 

фізіологічний стрес вже позначився на Вашому здоров’ї. 

Визначити за допомогою шкали стресів Г. Е. Андерсона (табл.3.3) причини, що 

викликають появу стресових станів 

 

Інструкція. Позначте у табл. 3.3 ті події, які відбулися з вами за останній 

рік.  
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Таблиця 3.3 – Події у житті та їх оцінка 

№ 

пор. 
Події Бали 

1 2 3 

1 Вступ до навчального закладу 50 

2 Вступ у шлюб 77 

3 Збільшення чи зменшення проблем з керівництвом 38 

4 Робота в період навчання 43 

5 Смерть дружини (чоловіка)  87 

6 Різка зміна звичного режиму сну (сон став коротшим чи довшим)  34 

7 Смерть близького родича 77 

8 Зміна обраної спеціалізації 41 

9 Різка зміна звичного режиму харчування (змінився час прийому їжі або її 

кількість)  
30 

10 Зміна своїх звичок, кола спілкування, стилю одягу 45 

11 Смерть близького друга 68 

12 Здійснення вчинків, що караються законом 22 

13 Видатне особисте досягнення 40 

14 Народження або усиновлення дитини 68 

15 Різка зміна стану свого здоров’я чи стану здоров’я члена сім’ї 56 

16 Виникнення сексуальних проблем 58 

17 Виникнення проблем із законом 42 

18 Збільшення чи зменшення частоти зустрічей з членами родини 26 

19 Різка зміна матеріального стану (в кращий або гірший бік)  53 

20 Поява нового члена родини (народження, переїзд родича та ін.)  50 

21 Зміна місця проживання або умов проживання 42 

22 Значний міжособовий конфлікт або переоцінка цінностей 50 

23 Зміна, пов’язана з релігією (ви стали віруючим або, навпаки, атеїстом)  36 

24 Звільнення 62 

25 Розлучення 76 

26 Зміна роботи 50 

27 Значна зміна у міжособових відносинах з чоловіком (дружиною)  50 

28 Значна зміна в обов’язках на роботі (просування у службовій діяльності, 

велика матеріальна премія, пониження в посаді, переведення по службі)  
47 

29 Зміна режиму роботи Вашого чоловіка (дружини)  41 

30 Тривала розлука з чоловіком (дружиною)  74 

31 Зміна стилю відпочинку, якому надавали перевагу 57 

32 Серйозна травма або захворювання 65 

33 Зміна кількості вживання алкоголю (збільшення або зменшення)  46 

34 Збільшення суспільної роботи чи відмова від неї 48 

35 Підвищення почуття незалежності або відповідальності 49 

36 Тривала поїздка під час канікул або відпустки 33 

37 Заручення 54 

38 Перехід до іншого ЗВО 50 

39 Зміна режиму дня 41 

40 Великі проблеми з адміністрацією або викладачами вузу 44 

41 Розрив заручин чи постійних відносин 60 

42 Серйозна зміна самооцінки, самоідентифікації, самоусвідомлення  57 
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Ключ. Щоб визначити свій результат, помножте кількість подій, які 

відбувалися з вами за рік, на їх середню оцінку (наприклад, двічі за рік 

відбулася тривала поїздка під час канікул або відпустки; середня оцінка цієї 

події 33; отже, маємо 2 Ч 33 = 66). Потім підсумуйте одержані бали. 

150–199 балів – стресові стани, пережиті за останній рік, стали причиною 

захворювань у 37 % випадків. 

200–299 балів – стресові стани, пережиті за останній рік, стали причиною 

захворювань у 51 % випадків. 

300 і більше балів – стресові стани, пережиті за останній рік, стали 

причиною захворювань у 79 % випадків. 

Контрольні запитання 

1. Надайте визначення поняттю «втома». 

2. Назвіть основні причини втоми. 

3. Назвіть стадії втоми? 

4. Що таке психічна втома? 

5. Що таке фізична втома? 

6. Що таке стрес? 

7. Для яких видів діяльності характерний стан стресу? 

7. Як класифікуються стресові стани за формою прояву? 

8. Як класифікуються стресові стани за характером наслідків? 

9. Як впливають стани втоми і стресу на діяльність людини? 

Література:  [1, с. 22−38; 4, с. 44−77; 21, с. 21−56]. 

 

 

Практичне заняття № 4 Вплив факторів соціального середовища на 

людину 

Мета: навчитися оцінювати вплив колективу як соціального 

мікросередовища на людину, ознайомитися з методиками визначення 

соціально-психологічного клімату в колективі й рівня комунікабельності його 

членів. 
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Короткі теоретичні відомості 

  Індивід здійснює свою діяльність не ізольовано, а в процесі взаємодії з 

іншими людьми, об’єднаними в різні спільності в умовах дії сукупності 

чинників, що впливають на формування і поведінку особи. Під час цієї 

взаємодії утворюється соціальне середовище. 

Соціальне середовище – сукупність матеріальних, економічних, 

соціальних, політичних і духовних умов існування, формування і діяльності 

індивідів, і соціальних груп. Розрізняють: 

1) соціальне макросередовище – соціально-економічна система в цілому; 

2) соціальне мікросередовище – безпосереднє соціальне оточення людини. 

Найпростішим прикладом соціального середовища, в яке більшість людей 

виявляються включеними щодня, є колектив. Колектив – різновид соціальної 

спільності й сукупність індивідів, що цієї взаємодіють один з одним, 

усвідомлюють свою приналежність до даної спільності й визнаються його 

членами з погляду інших. Важливою характеристикою колективу є соціально–

психологічний клімат у ньому. Поняття соціально-психологічний клімат 

колективу відображає характер взаємин між людьми, переважаючий тон 

суспільного настрою в колективі, пов’язаний із задоволенням умовами 

життєдіяльності, стилем і рівнем керування та іншими чинниками. Соціально-

психологічний клімат колективу пов’язаний з певним емоційним забарвленням 

психологічних зв’язків колективу, що виникають на підгрунті їх близькості, 

симпатій, збігу характерів, інтересів і схильностей. 

Показником соціально–психологічного клімату в колективі є конфліктні 

ситуації. Конфлікт – зіткнення протилежно спрямованих, несумісних 

тенденцій у свідомості окремо взятого індивіда, в міжособистісних взаємодіях 

або відносинах індивідів або груп людей, пов’язане з гострими негативними 

переживаннями. Конфліктність або соціально-психологічна напруженість у 

колективі відбивається на всіх сторонах його життєдіяльності й може мати як 

негативні (значні емоційні переживання, виявлення власних недоліків людиною 

і, як наслідок, втрата нею почуття власної гідності та ін.), так і позитивні 
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(зняття загальної напруги в колективі, чітке виявлення наявних протиріч, які 

заважають колективу ефективно працювати тощо) наслідки. 

Важливим питанням для забезпечення нормальної трудової діяльності в 

колективі є рівень комунікації в ньому. Комунікація – специфічна форма 

взаємодії людей в процесі їх пізнавально-трудової діяльності, що здійснюється 

переважно за допомогою мови (рідше за допомогою інших знакових систем). 

Чим вище рівень комунікації в колективі (тобто чим комунікабельнішими є 

члени колективу), тим сприятливіші умови для роботи і розвитку його членів. 

Таке соціальне мікросередовище досягає зазвичай найкращих результатів. 

 

Порядок виконання роботи 

Завдання 1.1 Оцінити за допомогою тесту (табл. 4.1) соціально-

психологічний клімат колективу. 

Інструкція. Оцініть, як виявляються перелічені нижче властивості 

психологічного клімату у вашій групі, виставивши ту оцінку, яка, на вашу 

думку, відповідає істині. Оцінки: 3 – властивість виявляється у групі завжди; 2 

– властивість виявляється в більшості випадків; 1 – властивість виявляється 

нерідко; 0 – виявляється однаковою мірою будь-яка властивість. 

 

 

Таблиця 4.1 – Властивості психологічного клімату в колективі 

 

№ з/п 
Властивості психологічного 

клімату А 
Оцінка 

Властивості психологічного 

клімату В 

1 2 3 4 

1 
Переважає бадьорий 

життєрадісний тон настрою 
3210123 

Переважає пригнічений настрій 

 

2 
Доброзичливість у відносинах, 

взаємні симпатії 
3210123 

Конфліктність у відносинах, 

антипатії 

3 

У відносинах між 

угрупуваннями всередині вашого 

колективу існує взаємне розуміння 

3210123 
Угрупування конфліктують між 

собою 

4 

Членам групи подобається 

разом проводити час, брати участь 

у спільній діяльності 

3210123 

Проявляють до тіснішого 

спілкування байдужість, виражають 

негативне ставлення до спільної 

діяльності 
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Продовження табл. 4.1 

1 2 3 4 

5 

Успіхи або невдачі товаришів 

викликають співпереживання, 

співчуття всіх членів групи 

3210123 

Успіхи або невдачі товаришів 

залишають байдужими або 

викликають заздрість, зловтіху 

6 
З повагою ставляться до думки 

інших 
3210123 

Кожен уважає свою думку 

головною і нетерпимий до думки 

товаришів 

7 
Досягнення і невдачі групи 

переживаються як власні 
3210123 

Досягнення і невдачі групи не 

знаходять відгуку в її членів 

8 

У важкі дні для групи 

відбувається емоційне єднання, 

«один за всіх і всі за одного» 

3210123 

У важкі дні група «розкисає»: 

розгубленість, сварки, взаємні 

звинувачення 

9 
Відчуття гордості за групу, 

якщо її відзначає керівництво 
3210123 

До похвал і заохочень групи 

відносяться байдуже 

10 Група активна, сповнена енергії 3210123 Група інертна, пасивна 

11 

Доброзичливо відносяться до 

новачків, допомагають їм 

адаптуватися в колективі 

3210123 

Новачки відчувають себе 

чужими, до них часто проявляють 

ворожість 

12 

У групі існує справедливе 

відношення до всіх членів, 

підтримують слабких 

3210123 
Група помітно розділяється на 

«привілейованих» і «знехтуваних» 

13 

Спільні справи захоплюють 

всіх, велике бажання працювати 

колективно 

3210123 

Групу неможливо підняти на 

спільну справу, кожен думає про 

свої інтереси 

 

Ключ 1. Скласти оцінки лівої сторони у всіх питаннях – сума А; скласти 

оцінки правої сторони у всіх питаннях – сума В. Знайти різницю С = А – В: 

якщо С = 0 або має негативну величину, то маємо яскраво виражений 

несприятливий соціально-психологічний клімат з погляду індивіда; 

якщо С > 25, то соціально-психологічний клімат сприятливий; 

якщо С < 25 – клімат хитливо сприятливий. 

2. Розрахувати середньогрупову оцінку соціально-психологічного клімату 

за формулою 

С = ∑Сi / N, де N – кількість членів групи: 

якщо С = 0 або має негативну величину, то маємо яскраво виражений 

несприятливий соціально-психологічний клімат з погляду групи; 

якщо С > 25, то соціально-психологічний клімат сприятливий з погляду 

групи; 

якщо С < 25 – клімат хитливо сприятливий з погляду групи. 
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Завдання 1.2 Визначити за допомогою тесту «Дослідження особливостей 

реагування в конфліктній ситуації» найбільш переважні способи реагування на 

конфліктні ситуації. 

Інструкція. Тест складається з 30 тверджень. Ваше завдання: прочитати 

кожне твердження; вибрати те, яке описує поведінку, властиву вам у більшості 

ситуацій. 

Текст опитування 

1. А) Іноді я надаю можливість іншим узяти на себе відповідальність за 

розвʼязанням спірного питання. 

Б) Чим обговорювати те, в чому ми розходимося, я прагну звернути увагу 

на те, з чим ми обидва згодні. 

2. А) Я прагну знайти компромісне рішення. 

Б) Я намагаюся залагодити конфлікт з урахуванням усіх інтересів іншої 

людини і моїх власних. 

3. А) Я зазвичай прагну домогтися свого. 

Б) Іноді я жертвую своїми власними інтересами заради інтересів іншої 

людини. 

4. А) Я прагну знайти компромісне рішення. 

Б) Я прагну не зачепити почуття іншого. 

5. А) Залагоджуючи спірну ситуацію, я весь час намагаюся знайти 

підтримку в іншого. 

Б) Я прагну робити все, щоб уникати марної напруженості. 

6. А) Я намагаюся уникати неприємностей для себе. 

Б) Я прагну домогтися свого. 

7. А) Я прагну відкласти розвʼязання спірного питання з тим, щоб з часом 

розвʼязати його остаточно. 

Б) Я вважаю за можливе в чомусь поступитися, щоб добитися іншого. 

8. А) Я зазвичай наполегливо прагну добитися свого. 

Б) Я насамперед прагну визначити те, в чому полягають всі інтереси і 

спірні питання, яких торкнулися. 
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9. А) Я думаю, що не завжди варто хвилюватися через розбіжності, що 

виникли. 

Б) Я роблю зусилля, щоб добитися свого. 

10. А) Я твердо прагну домогтися свого. 

Б) Я намагаюся знайти компромісне рішення. 

11. а) Я прагну ясно визначити те, в чому полягають всі порушені 

питання. 

Б) Я прагну заспокоїти іншого й зберегти наші відносини. 

12. А) Часто я уникаю можливості займати позицію, яка може викликати 

спори. 

Б) Я даю можливість іншому в чомусь залишитися при своїй думці, якщо 

він також йде назустріч. 

13. А) Я пропоную середню позицію. 

Б) Я прикладу зуcиль, щоб все було зроблено по-моєму. 

14. А) Я повідомляю іншому свій погляд і питаю про його погляди. 

Б) Я показую іншому логіку і переваги моїх поглядів. 

15. А) Я прагну заспокоїти іншого й зберегти відносини. 

Б) Я прагну робити все необхідне, щоб уникати напруги. 

16. А) Я прагну не зачепити почуттів іншого. 

Б) Зазвичай намагаюся переконати іншого в перевагах моєї позиції. 

17. А) Я зазвичай наполегливо прагну добитися свого. 

Б) Я прагну зробити все, щоб уникнути даремної напруженості. 

18. А) Якщо це зробить іншу людину щасливою, я дозволю їй наполягти 

на своєму. 

Б) Я дам іншому можливість залишитися при своїй думці, якщо він йде 

мені назустріч. 

19. А) Насамперед я намагаюся визначити те, в чому полягають всі 

інтереси і спірні питання, яких торкнулися. 

Б) Я відкладаю спірні питання з тим, щоб з часом розвʼязати їх остаточно. 

20. А) Я намагаюся негайно подолати наші розбіжності. 
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Б) Я прагну знайти найкраще поєднання переваг і втрат для нас обох. 

21. А) Ведучи переговори, прагну бути уважним до іншого. 

Б) Я завжди схиляюся до прямого обговорення проблеми. 

22. А) Я шукаю позицію, яка знаходиться посередині між моєю позицією 

та позицією іншої людини. 

Б) Я відстоюю свою позицію. 

23. А) Зазвичай, я намагаюся задовольнити бажання кожного з нас. 

Б) Дозволяю іншим узяти відповідальність у розвʼязанні спірного 

питання. 

24. А) Якщо позиція іншого здається йому важливою, я прагну йти 

назустріч. 

Б) Я прагну переконати іншого йти на компроміс. 

25. А) Я намагаюся переконати іншого у своїй правоті. 

Б) Ведучи переговори, я прагну бути уважним до аргументів іншого. 

26. А) Я зазвичай пропоную середню позицію. 

Б) Я майже завжди прагну задовольнити інтереси кожного з нас. 

27. А) Часто прагну уникати суперечок. 

Б) Якщо це зробить іншу людину щасливою, я дам їй можливість 

наполягти на своєму. 

28. А) Зазвичай я наполегливо прагну добитися свого. 

Б) Залагоджуючи ситуацію, я зазвичай прагну знайти підтримку в іншого. 

29. А) Я пропоную середню позицію. 

Б) Думаю, що не завжди варто хвилюватися через розбіжності, що 

виникли. 

30. А) Я прагну не зачепити відчуттів іншого. 

Б) Я завжди займаю таку позицію в спорі, щоб ми спільно могли добитися 

успіху. 

Ключ. За кожним з п’яти розділів опитування (суперництво, співпраця, 

компроміс, уникнення, пристосування) підраховується кількість відповідей, що 

співпали з ключем (табл. 4.2). Отримані кількісні оцінки порівнюються між 
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собою для виявлення форми соціальної поведінки, якій найбільше надається 

перевага в ситуації конфлікту, тенденції взаємин у складних умовах.  

 

Таблиця 4.2 – Ключ до тесту 

№ 

пор. 
Суперництво Співпраця Компроміс Уникання Пристосування 

1 2 3 4 5 6 

1    а б 

2  б а   

3 а    б 

4   а  б 

5  а  б  

6 б   а  

7   б а  

8 а б    

9 б   а  

10 а  б   

11  а   б 

12   б а  

13 б  а   

14 б а    

15    б а 

18   б  а 

19  а  б  

20  а б   

21  б  а  

22 б  а   

23  а  б  

24   б  а 

25 а    б 

26  б а   

27    а б 

28 а б    

29   а б  

30  б   а 

 

Завдання 1.3 Визначити за допомогою тесту рівень комунікабельності 

Інструкція. Із запропонованих у тесті-опитуванні варіантів відповідей  

на питання виберіть один. 

Текст-опитування 

1. Знаходячись в купе або в салоні літака, ви вважаєте за краще: 

а) мовчати, не вступаючи в контакт із сусідами; 

б) контактувати з потреби, але без бажання; 
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в) ініціативно вступати в контакти без утруднень; 

г) ділитися з незнайомими своїми потаємними думками. 

2. Ваші відносини з друзями, родичами підтримуєте: 

а) рідкісними візитами (3–4 рази на рік); 

б) частішими візитами (5–10 разів на рік); 

в) регулярними взаємними відвідинами (частіше, ніж один раз на місяць); 

г) щотижневими і частими побаченнями. 

3. Скільки вітальних листівок ви отримуєте протягом року: 

а) 1–5; б) 6–10; в) 11–15; г) 16 і більше? 

4. Якщо ви вже закінчили школу (ЗВО), то доля скількох ваших друзів з 

навчання відома вам детально: 

а) 1–3; б) 4–10; в) 11–15; г) 16 і більше? 

5. Скільки в середньому ви витрачаєте на телефонну розмову: 

а) 1–3 хв.; б) 4–5 хв.; в) 6–10 хв.; г) від 15 хв. і більше? 

6. Читаючи (або прочитавши) нову книгу, ви зазвичай: 

а) самі обдумуєте прочитане; 

б) відповідаєте на питання про прочитане, але без бажання; 

в) з готовністю відповідаєте на питання з приводу прочитаного; 

г) ініціативно ділитеся враженнями. 

7. Під час кіносеансу, спектаклю, концерту ви зазвичай: 

а) не любите, щоб при вас хто-небудь висловлював свої враження; 

б) терпимо ставитеся до цього, вам це буває цікаво; 

в) іноді перекидаєтеся репліками зі знайомими; 

г) не можете весь час сидіти мовчки, прагнете висловити свою думку 

якомога частіше. 

8. Зустрічаючись на вулиці зі знайомими, ви: 

а) якщо немає термінових справ до них, киваєте і проходите повз них; 

б) відповідаєте на вітання і обмінюєтеся короткими репліками; 

в) не звертаєте увагу, хто привітався першим, з готовністю дізнаєтеся про 

новини; 
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г) першим зупиняєтеся, вітаєтеся, розпитуєте, розповідаєте про себе. 

9. Повертаючись додому після роботи (навчання), ви вважаєте за краще: 

а) мовчати; 

б) стисло відповідати на питання; 

в) розпитувати своїх домашніх про новини, але без бажання, формально; 

г) зацікавлено розпитувати і розповідати про себе, ображаєтеся, якщо вас 

не питають або відповідають стисло. 

10. Знаходячись у чужому місті (незнайомому районі) і розшукуючи 

потрібну вам установу, адресу якої ви не знаєте (відомо тільки, що вона має 

бути десь поблизу від того місця, де ви тільки що вийшли з автобусу), ви 

зазвичай вважаєте за краще: 

а) обійти вулиці в окрузі, самостійно розшукуючи установу; 

б) визначити серед перехожих «на око» місцевого жителя, запитати його, 

а в разі незадовільної відповіді продовжити самостійний пошук; 

в) зупиняти перехожих з проханням про допомогу, але при цьому 

переживаєте почуття незручності; 

г) звертатися по допомогу до великої кількості перехожих, не 

переживаючи почуття незручності. 

11. Під час прогулянки по місту, парку, за містом ви вважаєте за краще 

бути: 

а) наодинці; 

б) у суспільстві однієї людини; 

в) у суспільстві декількох друзів або близьких; 

г) з великою кількістю людей (колективні пікніки, культпоходи та ін.). 

12. Помітивши на знайомому (близькому, родичі) обновку, ви: 

а) оцінюєте її мовчки; 

б) висловлюєте думку, якщо запитають; 

в) ініціативно висловлюєте думку; 

г) розпитуєте про ціну, про те, де купив обновку і просите її одягнути, 

коментуєте ваші враження. 
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13. Під час читання художньої літератури ви зазвичай: 

а) надаєте перевагу короткому віршу, новелі; 

б) циклу віршів, збірці новел; 

в) не помічаєте, чи багато написано, лише б було цікаво; 

г) читаєте солідні романи і поеми, які схвалені критикою. 

14. Потрапивши випадково в незнайому компанію, ви: 

а) відчуваєте себе обтяжливим для неї, хочете піти; 

б) внутрішньо настроєні залишитися, контактуєте, але без особливого 

бажання; 

в) раді новим знайомствам, ініціативно контактуєте; 

г) надзвичайно раді новим людям, прагнете дізнатися про них якомога 

більше і показати себе з якнайкращого боку. 

15. Якщо ви пишете вірші, оповідання, щоденник та інше, то ви зазвичай: 

а) не ділитеся написаним ні з ким; 

б) іноді ділитеся написаним з тими, кому дуже довіряєте; 

в) з готовністю читаєте написане, якщо вас про це попросять; 

г) ініціативно читаєте написане, оскільки вам цікаво знати думку інших. 

Негативна думка або стримана похвала вас деякою мірою засмучує. 

16. Якщо вас у гостях пригощають новою стравою, яка вам сподобалася, 

ви зазвичай: 

а) їсте із задоволенням, але не виявляєте своєї думки; 

б) можете ініціативно похвалити, але вважаєте за краще відповідати на 

питання; 

в) не чекаючи питання, самі хвалите страву; 

г) не тільки хвалите, але й розпитуєте про рецепт, говорите, що самі тепер 

готуватимете цю страву. 

17. Виберіть кращий тип заголовка для оповідання про одну сварку 

сусідів: 

а) Сварка; б) Сварка сусідів; у) Дурна сварка сусідів; г) Повість про те, як 

посварилися Іван Іванович з Іваном Никифоровичем. 
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18. Якщо ви робите зауваження комусь з ваших хороших знайомих, що 

той дуже балакучий, то ви: 

а) можете натякнути йому про це, оскільки цей недолік вас серйозно 

дратує; 

б) не дуже реагуєте на балакучість інших; 

в) любите послухати, лише б було цікаво; 

г) самі балакучі, й подібна риса співбесідника дозволяє вам виразити 

себе. 

19. На питання «Котра година?» в ситуації, якщо у вас немає із собою 

годинника, ви відповісте, швидше за все, так: 

а) не знаю; 

б) не знаю, в мене немає годинника, даруйте; 

в) із задоволенням відповів би, але в мене, на жаль, немає із собою 

годинника; 

г) я з великим задоволенням відповів би на ваше питання, але у мене 

зараз годинник у ремонті, я сам від цього страждаю, але що ж робити? 

20. Під час публічної лекції (доповіді, виступу) у випадку, якщо тема вас 

цікавить, а лектор висловлює спірні або безперечні, на ваш погляд, думки, ви 

зазвичай: 

а) маєте бажання заперечити, але не реалізуєте його; 

б) маєте бажання висловитися, але не турбуєтеся, якщо вам не вдалося 

реалізувати своє бажання; 

в) вільно можете реалізувати своє бажання за допомогою записки; 

г) добиваєтеся можливості публічно заперечити доповідачеві. 

21. Прочитавши дискусійну статтю в газеті (журналі) на тему, яка вас 

хвилює, ви зазвичай: 

а) думаєте про те, що могли б вступити в дискусію, але не беретеся за 

статтю у відповідь, поступово забуваючи про свій намір; 

б) обмірковуєте можливу статтю у відповідь, пишете план, збираєте 

матеріал, складаєте чернетку, але не дуже засмучуєтеся, якщо щось 
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перешкодило вам довести справу до кінця; 

в) пишете статтю, посилаєте, але не берете близько до серця відмову її 

надрукувати; 

г) у разі відмови опублікувати ваш матеріал знову пишете в редакцію, 

посилаєте новий варіант. Важкість публічно висловити свою думку вас 

серйозно хвилює. 

22. Відзначте переважну для вас рису ваших співробітників: 

а) крайня стриманість; 

б) контактність, спрямована переважно на вас; 

в) помітна товариськість; 

г) необмежена контактність. 

23. Оцініть самі себе, вибравши з нижченаведеного переліку властивий 

Вам домінуючий рівень спілкування (комунікабельності): 

а) низький; б) близький до середнього; в) досить високий; г) високий. 

Ключ. Відповідям у питаннях 1–22 відповідають наступні бали: а – 2; 

б −4; в – 6; г – 8. Підсумуйте отримані бали з питань 1–22: 

− якщо кількість балів складає 44–60, то вам необхідно вчитися 

спілкуватися активніше, інакше ваша інтровертність перешкодить (або вже 

заважає) вам і вашому оточенню під час спілкування; 

− якщо кількість балів складає 61–100, то вам також необхідно свідомо 

підвищувати активність у спілкуванні; 

− якщо кількість балів складає 101–150, то у вас висока активність 

спілкування близька до класичної екстравертності; 

− якщо кількість балів більше 150, то вам необхідно більше стежити за 

собою під час спілкування, стримуючи себе, уважно вивчати реакцію 

оточуючих і коректувати свою манеру спілкування в бік зниження її активності. 

Питання № 23 призначене для того, щоб допомогти вам правильно 

оцінити різницю між вашим об’єктивним рівнем комунікабельності й вашим 

власним оцінюванням. Наприклад, якщо ваша об’єктивна оцінка склала 70 

балів, а підкреслили в питанні № 23 пункт «в», то вам необхідно більше 
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довіряти обʼєктивному показнику, а не вашій власній думці. 

Контрольні питання 

1. Що таке соціальне середовище? 

2. Які рівні соціального середовища існують? 

3. Надайте визначення поняттю «колектив». 

4. Що таке соціально-психологічний клімат колективу? 

5. Надайте визначення поняттю «конфлікт». 

6. Що таке комунікабельність? 

7. Яке значення комунікабельність має для роботи колективу? 

Література:  [1, с. 22−38; 4, с. 44−77; 21, с. 21−56]. 

  

 

Практичне заняття 5 Біоритми людини 

Мета: 1) засвоїти теоретичні відомості про фізичний, емоціональний та 

інтелектуальний цикли; 

2) оволодіти методикою визначення біоритмічних показників фізичного, 

емоціонального та інтелектуального циклів активності людини. 

Короткі теоретичні відомості 

5.1 Фізичний, емоціональний та інтелектуальний цикли. Критичні 

точки 

Біологічні ритми – це циклічне повторення характеру та інтенсивності 

біологічних процесів і явищ протягом життя у живих організмів. 

Циклічність є характерною для живої і неживої матерії. День змінює ніч, 

одна пора року іншу, з певною частотою відбуваються спалахи сонячної 

активності, протистояння космічних тіл та інші глобальні й пересічні космічні 

процеси. Очевидно, їх розвиток позначається на процесах, які відбуваються на 

Землі, у тому числі і на живій матерії. Циклічні зміни відбуваються з 

рослинами, мікроорганізмами, тваринами і людьми. Безперечно, що ритмічні 

зміни в життєдіяльності людини мають досить велике значення, як з огляду 

зору безпеки існування, так з боку досягнення максимального результату. 
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Високочастотний (короткоперіодний) цикл може вимірюватися 

проміжками часу від долі секунди до 30 хв. Сюди належать ритми серця, 

ходьби, швидкості реакції аналізаторів, коливання уваги й настрою тощо. 

Середньочастотні цикли мають тривалість до 7 діб. Вони поділяються на 

ультрадіанні (від 0,5 до 20 год.), циркадіанні (20 – 28 год.) та інфрадіанні. 

Найбільш відомим циркадіанним періодом є добовий цикл. Протягом 24 годин 

у людини відмічається декілька підйомів і спадів активності (табл. 5.1).  

Низькочастотні ритми визначаються термінами тиждень, місяць, сезон, 

рік і так далі. Відомі цикли активності людини пов’язані із спалахами сонячної 

активності через кожні 11 років.  

 

Таблиця 5.1 – Добові цикли активності людини (год.) 

Фізіологічні  

періоди 
I  II  III  IV  V 

спад 2−3 9−10 14−15 18−19 22−23 

підйом 5−6 11–12 16−17 20–21 24−1 

 

У кожної людини спостерігаються три ритми – фізичний (період 23 доби), 

емоціональний (період 28 діб) і інтелектуальний (період 33 доби), початкові 

фази яких співпадають з моментом її народження. Нещодавно з’явилися дані 

про існування четвертого 38–добового інтуїтивного циклу. 

У так звані критичні дні цикли «змінюють знак», тобто відбувається 

зміна півперіодів. Який саме перехід проходить – із позитивної фази в 

негативну чи навпаки, несуттєво. У критичні дні для даної людини функції, що 

входять у «сферу дії» відповідного ритму, досягають мінімуму. Особливо 

небезпечно, коли співпадають критичні дні двох чи всіх трьох ритмів. 

Ймовірність невимушених помилок, неадекватних дій і невірних рішень у такі 

дні максимальна. 
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Таблиця 5.2. − Види, цикли та пояснення біоритмічних циклів (дні) 

Цикл Сфера впливу Позитивна фаза Критичні дні Негативна фаза 

1 2 3 4 5 

ф
із

и
ч
н

и
й

 

(2
3
 д

о
б
и

) 

рухова 

активність, 

фізична сила, 

витривалість, 

стійкість до 

хвороб і впливу 

несприятливих 

фізичних 

чинників 

2−11 1 і 12 13−23 

максимальна 

енергія, сила, 

витривалість, 

найвища стійкість 

до впливу 

екстремальних 

чинників 

нестабільність 

фізичного стану. 

Існує ймовірність 

травм, аварій, 

загострень 

хронічних 

захворювань, 

головного болю 

знижений фізичний 

тонус, швидка 

стомлюваність, деяке 

зниження опірності 

організму до 

захворювань 

ем
о
ц

іо
н

ал
ь
н

и
й

 

(2
8
 д

іб
) 

настрій, сила, 

багатство і 

стійкість, 

творчий 

настрій, інтуїція 

2–14 1 і 15 16−28 

найбільш 

сприятливий час 

для спілкування, 

контактів, 

проходження 

тестів та іспитів 

емоціональна 

нестійкість, 

схильність до 

зниження реакцій, 

пригнобленого 

стану, сварок 

підвищена 

напруженість, часто 

поганий настрій 

ін
те

л
ек

ту
ал

ь
н

и
й

 

(3
3
 д

о
б
и

) 

мислення, 

пам’ять, логіка, 

зосередженість, 

дотепність, 

гнучкість розуму 

2−16 1 і 17 18−33 

творчі дні, більш 

сприятливий час 

для розвʼязання 

складних питань, 

винаходи 

схильність до 

зниження уваги, 

помилкових 

висновків, 

погіршення 

запамʼятовування 

процес мислення 

млявий, переривчастий 

 

Строга математична визначеність ритмів дозволяє за відомою датою 

народження людини завчасно вирахувати її критичні дні. У такі дні людині не 

залишається нічого іншого, як обминати небезпечні місця, утримуватися від 

прийняття рішень, з особливою увагою ставитися до ситуацій, у яких організм 

піддається тим чи іншим випробуванням. Тому теорія біоритмів попереджує 

людину від невимушених помилок, зменшує ризик діяльності, помʼякшує 

шкідливість, яка «приноситься» нещасливими днями. Особливості стану 

індивідуума в позитивному і негативному напівперіодах усіх трьох циклів, а 

також у критичні дні наведено в табл.3.2. 

За деякими методиками можна вирахувати сумісність двох і більше осіб 

як за окремими циклами, так і середньоінтегральне оцінювання їхньої 

сумісності. Особливо важливо знати такі дані під час створення сім’ї, у 

командних видах спорту тощо. Адже біоритмічна несумісність людей може 



51 
 

стати причиною конфлікту, зниження мотивації, перешкодою для досягнення 

бажаного результату. 

 

5.2 Розв’язання задач, пов’язаних з біоритмами людини 

Уважається, що зміна біоритмічної активності відбувається плавно і 

підкоряється синусоїдальному закону. Знання цього чинника, а також відома 

тривалість фізичного, емоціонального та інтелектуального циклів дозволяють 

визначати будь-які показники, пов’язані з циклічністю фізичного, 

емоціонального та інтелектуального станів людського організму. Достатньо 

знати лише дату народження. 

5.3 Визначення амплітуди фізичного, емоціонального та 

інтелектуального циклів 

Під амплітудою (біоритмічною активністю) відповідних циклів 

розуміють ординати їх синусоїдальних функцій на певну дату життя людини. 

На рис. 5.2 це відрізки АФ, АЕ та АІ. Дані відрізки показують, яку частку складає 

біоритмічна активність людини, відповідно для кожного із циклів, відносно 

максимального значення. Для зручності величину відрізку виражають у 

відсотках. За величиною амплітуди досить легко оцінити можливості людини 

на конкретну дату. 

Розрахунок біоритмічної активності проводять у такому порядку.  

Для наочності розглянемо такий приклад. Необхідно визначити 

біоритмічний стан особи, що народилася 6 березня 1981 року, станом на 

1 жовтня 2001 року.  

1. Визначаємо кількість днів, які прожив цей індивідуум на 1.10.2001. Для 

цього скористаємося таким способом.  

 

 

Рисунок 5.1 – Числова вісь для розрахунку дат 

 

А B С D 

1.1.1900 6.3.1981 1.10.2001 Х 
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На числову вісь нанесемо відомі дати і точку відліку А, відносно якої 

проводяться розрахунки. Кількість прожитих днів визначиться як різниця 

відрізків АС і АВ, тобто: 

                                        ВС = АС – АВ                                    (3.1) 

Під час розрахунків скористаємося таблицями 2.3 та  2.4. 

Знаходимо величину відрізку АВ. Це кількість днів, що пройшли з 

1.1.1900 до 6.03.1981 року. З таблиць 2.4 і 2.3 (відповідно) маємо:  

АВ = 29587 + 60 + 6 = 29653 дні. 

Величина відрізку АС складе: 

АС = 36892 + 274 + 1 = 37167днів. 

Шукана тривалість прожитих днів становить: 

ВС = 37167 – 29653 = 7514 днів. 

2. Визначаємо кількість повних біоритмічних циклів з початку життя і 

тривалість останнього циклу: 

– емоціональний 7514/28 = 268,357; тривалість останнього циклу 

0,357*28  10 днів; 

– фізичний 7514/23 = 326,696; тривалість останнього циклу 0,696*23 

 16 днів; 

– інтелектуальний 7514/33 = 227,697; тривалість останнього циклу 

0,697*33  23 дні. 

Отже, інтелектуальний цикл знаходиться на 23-му дні з 33, 

емоціональний − на 10-му з 28, фізичний − на 16-му з 23. За інформацією 

табл. 3.2 отримані значення дають можливість побіжно оцінити стан особи. 
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Таблиця 5.3 – Тривалість періоду між першим днем місяця і початком 

року (днів) 

Дата 
Рік 

Дата 
Рік 

високосний звичайний високосний звичайний 

1 січня 1 1 1 липня 183 182 

1 лютого 32 32 1 серпня 214 213 

1 березня 61 60 1 вересня 245 244 

1 квітня 92 91 1 жовтня 275 274 

1травня 122 121 1 листопад 306 305 

1 червня 153 152 1 грудня 336 335 

 

 

3. Амплітуда біоритмічної активності змінюється за синусоїдальною 

залежністю f = sin(x), де х – аргумент, який указує на частку поточного дня у 

відповідному циклі. Тоді амплітуда складе (у %): 

A = sin(2π*тривалість останнього циклу/цикл) 100.                  (5.2) 

У нашому прикладі маємо:  АІ = sin (6,28*23/33) *100 = -94,5 %; 

 АЕ= sin (6,28*10/28) *100 = 78,2 %; 

 АФ = sin (6,28*16/23) *100 = -94,2 %. 

Якщо значення функції sin (x) обчислюють у градусній мірі, то у формулі 

2 необхідно замість 2π підставити число 360. 

Примітка. Для прискорення розрахунків замість дробу тривалість 

останнього циклу/цикл необхідно підставити значення залишку знайденого в 

попередньому пункті. 

 

Таблиця 5.4 – Тривалість періоду між 1.1.1900 і початком 

конкретного року (днів) 

Рік Дні Рік Дні Рік Дні Рік Дні Рік Дні Рік Дні 

1901 367 21 7672 41 14977 61 22282 81 29587 2001 36892 

2 732 22 8037 42 15342 62 22647 82 29952 2002 37257 

3 1097 23 8402 43 15707 63 23012 83 30317 2003 37622 

4 1462 24 8767 44 16072 64 23377 84 30682 2004 37987 

5 1828 25 9133 45 16438 65 23743 85 31048 2005 38353 

6 2193 26 9498 46 16803 66 24108 86 31413 2006 38718 
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Продовження табл. 5.4 

7 2558 27 9863 47 17168 67 24473 87 31778 2007 39083 

8 2923 28 10228 48 17533 68 24838 88 32143 2008 39448 

9 3289 28 10594 49 17899 69 25204 89 32509 2009 39814 

10 3654 30 10959 50 18264 70 25569 90 32874 2010 40179 

11 4019 31 11324 51 18629 71 25934 91 33239 2011 40544 

12 4384 32 11689 52 18994 72 26299 92 33604 2012 40909 

13 4750 33 12055 53 19360 73 26665 93 33970 2013 41275 

14 5115 34 12420 54 19725 74 27030 94 34335 2014 41640 

15 5480 35 12785 55 20090 75 27395 95 34700 2015 42005 

16 5845 36 13150 56 20455 76 27760 96 35065 2016 42370 

17 6211 37 13516 57 20821 77 28126 97 35431 2017 42736 

18 6576 38 13881 58 21186 78 28491 98 35796 2018 43101 

19 6941 39 14246 59 21551 79 28856 99 36161 2019 43466 

20 7306 40 14611 60 21916 80 29221 2000 36526 2020 43831 

 

Отримані результати показують, що фізичні та інтелектуальні здібності 

розглянутої особи 1 жовтня 2001 року слабкі, а емоціональні на достатньо 

високому рівні. 

5.4 Побудова місячного графіка біоритмів 

Такий графік наглядно показує періоди підйомів та спадів біоритмічної 

активності протягом місяця. Місячний термін для побудови графіка вибрано 

тому, що фізичний, емоціональний та інтелектуальний цикли мають період, 

близький до 30 днів, тобто з такого графіка можна отримати інформацію про 

позитивну і негативну фазу циклу та критичні точки. До того ж на один місяць 

найчастіше планують сімейні, побутові, виробничні та інші справи. 

Методика, приведена далі, дозволяє будувати графіки біоритмічної 

активності не тільки на один місяць, а й на любий інший термін і полягає в 

знаходженні амплітуди біоритмічної активності по днях місяця.  

З формули 5.2 знаходимо значення АІ, АЕ і АФ для цього дня. Потім до  

значення тривалості останнього циклу додаємо 1 і повторюємо розрахунок до 

останнього дня місяця. Якщо значення тривалості останнього циклу 

зрівнюється з розміром циклу, то його величина для наступних днів 

починається з 1. Розрахункові точки наносять на графік по днях місяця і 

з’єднують плавною кривою. Місячний графік для індивідуума, який народився 

6.03.1981 року, на жовтень 2001 року приведено нижче. 
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Рисунок  5.2 − Місячний графік біоритмів:  

 

АФ, АЕ, АІ – біоритмічна активність, відповідно, за фізичним, 

емоціональним та інтелектуальним циклами 

 

5.5 Знаходження критичних точок 

Під критичними точками будемо розуміти дні життєвого циклу, коли 

амплітуда двох або трьох циклів одночасно дорівнює нулю. Інтелектуальний та 

фізичний цикли мають непарну кількість днів. У них перехід на другу половину 

циклу відбувається із зміщенням на пів доби. Це означає, що за день з 

потрійною точкою треба вважати добу, протягом якої всі три цикли змінюють 

знак на протилежний (табл. 5.5). 

Найдемо найближчу потрійну точку для нашого прикладу. Тривалість 

життя складала 7514 днів. З таблиці 5.5 найближча потрійна точка припадає на 

7854-й день після народження. На числовій осі (рис. 5.1) це відрізок BD. 

Знайдемо величину відрізку AD, який кінцевою точкою відрізку D прив’язаний 

до шуканої дати.  

AD = AB + BD = 29653 + 7854 = 37507 днів. 

З табл. 5.4 бачимо, що це 2002 рік. Різниця між отриманим числом та 

кількістю днів на 1. 1. 2002 надасть номер дня від початку року, на який 

припадає критична точка. Це: 37507 – 37257 = 250. З табл. 5.3 маємо, що для 

звичайного року, яким є 2002 це 250 – 244 = 6 день вересня. Найближча 

АФ 

АІ 

АЕ 
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потрійна точка для нашого «піддослідного» буде 6 вересня 2002 року. Далі 

приведено місячний графік для цього випадку. 

Наведену вище процедуру можна використати для знаходження 

подвійних точок. У припущенні, що відхилення 0,5 доби у разі перетині двома 

циклами нульової лінії є критичною точкою, такими точками будуть наступні 

дні людського життя, показані в табл. 5.5. Зрозуміло, що дати потрійних і 

подвійних точок співпадають. 

 

5.6 Визначення біоритмічної сумісності двох людей 

Біоритмічна сумісність − це збіг біоритмічної активності двох осіб за 

фізичним, емоціональним або інтелектуальним циклами. 

Зрозуміло, що абсолютний збіг циклів можливий лише за умови, що вони 

починаються в дні життя, кратні довжині циклу. Усі три цикли повністю 

збігаються тільки у близнюків і людей, що мають різницю у віці в 23*28*33 = 

21252 дні, що складає 58 років 2 місяці і 7 днів. 

Зміщення на півперіод означає абсолютну несумісність. У цьому випадку 

синусоїди біоритмічної активності, відповідно, зсунуті на 11,5 діб для 

фізичного, 14 – для емоціонального і 17,5 – для інтелектуального циклів. Тому 

біоритмічну сумісність (несумісність) можна визначати відношенням зсуву 

кожного з циклів до довжини його напівперіоду. 

Порівняння двох осіб на біоритмічну сумісність проводять за методикою, 

приведеною нижче. Для наочності розглянемо приклад. Нехай необхідно 

визначити сумісність осіб, які народилися 6. 03. 1981 і 25. 9. 1991 років. 

1. Визначаємо різницю у віці людей, для яких проводиться порівняння. 

Для цього знаходимо кількість днів, які прожив кожен із них будь-яку дату, а 

потім знаходимо різницю отриманих чисел. За іншим варіантом достатньо 

знайти кількість днів, що прожила старша людина на день народження 

молодшої. Вік особи, що народилася 6 березня 1981 року, на 25 вересня 1991 

року складе: 

ΔT = (33239 + 244 + 5) – 29653 = 3855 днів 
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2. Біоритмічну сумісність для кожного циклу обчислюємо за формулою 

                     δ = 2|ост(ΔT/T)*Т – Т/2)|/T*100,                                 (3.3) 

де ост(ΔT/T) – залишок від ділення числа прожитих днів на тривалість 

відповідного циклу. 

Підставимо значення і отримаємо для кожного із циклів: 

– фізичний   δФ = 2|ост(3855/23)23 – 23/2)|/23х100 = 21,7 %; 

– емоціональний   δЕ = 2|ост(3855/28)28 – 28/2)|/28х 100 = 35,7 %; 

– інтелектуальний   δІ = 2|ост(3855/33)33 – 33/2)|/33х
 100 = 63,6 %; 

3. Середня сумарна біоритмічна сумісність складе:  

δΣ = (δФ + δЕ + δІ)/3 = (21,7 + 35,7 + 63,6)/3 = 40,3 %. 

Таблиця 5.5. – Дні життя людини з подвійними і потрійними точками 

115 126 181 195 264 280 322 379 448 462 494 517 643 742 

759 770 839 874 924 966 1023 1092 1105 1138 1161 1204 1253 1287 

1386 1402 1414 1483 1518 1567 1610 1633 1666 1736 1782 1805 1848 1897 

1932 2012 2029 2058 2127 2162 2254 2277 2310 2380 2392 2449 2491 2541 

2576 2590 2656 2702 2771 2898 2921 2953 3024 3036 3052 3092 3151 3220 

3234 3300 3346 3415 3514 3542 3608 3679 3696 3733 3794 3864 3877 3910 

3976 3990 4059 4158 4174 4186 4289 4312 4339 4381 4438 4508 4554 4620 

4634 4669 4703 4801 4818 4900 4933 4956 5025 5048 5082 5152 5197 5263 

5278 5313 5348 5362 5428 5474 5543 5577 5600 5669 5692 5725 5796 5807 

5824 5922 5956 5991 6006 6072 6118 6187 6244 6286 6313 6336 6440 6451 

6468 6566 6635 6649 6715 6748 6762 6831 6888 6930 6946 6957 7084 7095 

7111 7210 7279 7325 7392 7406 7474 7532 7573 7590 7601 7672 7705 7728 

7854 7923 7969 8035 8050 8084 8134 8176 8245 8316 8349 8372 8464 8497 

8567 8596 8613 8694 8728 8778 8820 8843 8889 8959 8992 9016 9058 9108 

9142 9211 9223 9240 9338 9372 9421 9464 9487 9520 9533 9602 9660 9702 

9751 9786 9855 9867 9883 9982 
1010

8 
1013

1 

1016

4 
10172 10246 10304 10345 10361 

10430 10444 10499 10510 10626 10741 
1075

2 
1080

7 
1082

1 
10890 10906 10948 11005 11074 

11088 11120 11143 11269 11368 11385 
1139

6 
1146

5 
1150

0 
11550 11592 11649 11718 11731 

11764 11787 11830 11879 11913 12012 
1202

8 

1204

0 

1210

9 
12144 12193 12236 12259 12292 

12362 12408 12431 12474 12523 12558 
1263

8 
1265

5 
1268

4 
12753 12788 12880 12903 12936 

13006 13018 13075 13117 13167 13202 
1321

6 

1328

2 

1332
8 

13397 13524 13547 13579 13650 

13662 13678 13718 13777 13846 13860 
1392

6 
1397

2 

1404

1 
14140 14168 14234 14305 14322 

14359 
1442

0 
14490 14503 14536 14602 

1461
6 

1468
5 

1478

4 
14800 14812 14915 14938 14965 

15007 15064 15134 15180 15246 15260 
1529

5 
1532

9 
1542

7 
15444 15526 15559 15582 15651 

Примітка. Розрахунки в таблиці проведено за умови, що зміна знаку 

циклів відбувається протягом 0,5 доби для подвійних і 1 доби для потрійних 
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точок. 34970 – подвійна точка (якщо зміна знаку циклів відбувається за 

півдоби); 35742– подвійна точка (якщо зміна знаків циклу відбувається 

одночасно); 35937 – потрійна точка. 

 

 

ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

1. Опрацювати матеріал теоретичних відомостей практичного заняття; 

2. Побудувати місячний графік біоритмічної активності за 

амплітудами фізичного, емоціонального та інтелектуального циклів. 

3. Визначити дати критичних днів з подвійними і потрійними точками. 

4. Визначити біоритмічну сумісність двох осіб. 

5. Відповісти на контрольні питання. 

Контрольні питання 

1. Види біоритмів та їх значення в житті людини. 

2. Цикл біоритму, сфера впливу, позитивна і негативна фаза, критичні 

дні. 

3. Знаходження амплітуди біоритмічної активності на конкретний 

день. 

4. Характеристики ритмів людини (фізичний, емоціональний, 

інтелектуальний). 

5. Знаходження подвійних та потрійних критичних точок. 

6. Визначість біоритмічну сумісність двох осіб. 

7. Надайте аналіз загального стану людини за даними біоритмічної 

активності на певну добу. 

Література:  [1, с. 22−38; 4, с. 44−77; 21, с. 21−56]. 
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Практична робота 6 Оцінювання професійно важливих якостей 

Мета: засвоїти методику експертного оцінювання професійно важливих 

якостей особистості для певної професії (за власним вибором).  

Короткі теоретичні відомості 

Теоретичні засади та історія виникнення методики 

Костянтин Костянтинович Платонов (07. 06. 1906−05. 10. 1984) − 

видатний український психолог, доктор психологічних та медичних наук, 

професор, заслужений діяч науки РСФСР. Наукову діяльність почав у 20-ті 

роки XX ст. у Харківському інституті розповсюдження природничих наук, 

потім в Українському психоневрологічному інституті. Із середини 30-х років 

починає займатися психологічними дослідженнями в галузі авіації, яким 

присвятив близько 20-ти років. Створив лабораторію з вивчення та дослідження 

розвитку навичок пілота літаків. Учасник Великої Вітчизняної Війни. З 1950 по 

1957 рік викладав курс «Психологія праці» в Московському державному 

університеті ім. М. В. Ломоносова. Галузі дослідження: психологія праці, 

соціальна психологія та психологія особистості, авіаційна психологія, медична 

психологія. 

К. К. Платонов запропонував концепцію динамічно-функціональної 

структури особистості, що інтегрує у собі чотири ієрархічно-процесуальні 

структури та підструктури, підпорядковані їм: спрямованість особистості, 

досвід, особливості психічних процесів, біопсихічні особливості. Методичним 

забезпеченням дослідження та цілісного опису особистості згідно зі 

структурно-генетичним підходом є розроблена К. К. Платоновим карта 

особистості. Карта особистості базується на структурі особистості, яку 

запропонував К. К. Платонов (табл. 6.1). 
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Таблиця 6.1 − Схема ієрархії основних структур та подструктуряк 

рівнівособистості, на які накладаються підструктури її характеру таздібностей 

Короткий опис 
Спрямованість 

особистості 
Досвід 

Особливості 

психічних 

процесів 

Біопсихічні 

властивості 

1 2 3 4 5 

Підструктури 

підструктур 

Переконання, 
світогляд, ідеали, 

прагнення, інтереси, 

бажання 

Звички, уміння, 

навички, знання 

Воля, почуття, 
сприймання, 

мислення, відчуття, 

емоції, пам’ять 

Темперамент, статеві й 

вікові властивості 

Співвідношення 

соціального та 

біологічного 

Біологічного майже 

нема 

Значно більше 

соціального У більшості переважає 

соціальне 

Соціального майже 

нема 
 

О
сн

о
в
н

і 
зв

’я
зк

и
 з

 

в
ід

о
б

р
аж

ен
н

ям
 

Відношення до 

відображуваного на 
ґрунті досвіду 

Динаміка форм 

відображення 

Форми 

психічного 
відображення 

Механізми 

психічного 
відображення 

св
ід

о
м

іс
тю

 

В основному від 

усвідомлення 

майбутнього 

Необхідність 

усвідомлення 

майбутнього 

Достатнє 

усвідомлення 

теперішнього 

Тільки стиль свідомості 

п
о

тр
еб

о
ю

 

Через 

відображення 

соціальної 

потреби 

Через звички 

Через 

особистісну 

потребу 

Через 

біологічну 

потребу 

ак
ти

вн
іс

тю
 

Через 

переконання 

Через вольові 

навички 
Через волю та емоції 

Через силу і рухливість 

нервових процесів 

Рівень аналізу 
Соціально- 

психологічний 

Психолого- 

педагогічний 

Індивідуально- 

психологічний 

 

Психофізіологічний 

Нейропсихологічний 

Види 

формування 
Виховання Навчання Вправи Тренування 

 

 

У процедурі використання «Карти особистості» використано метод 

полярних балів, запропонований К. К. Платоновим. Основна суть цього методу 

− порівняння та співставлення психічного явища відносно крайніх форм його 

прояву. Кожна якість, як узагальнена характеристика, оцінююється від 5 до 1 

балу. 

«5» − названа риса особистості розвинена добре, яскраво виражена і 

часто проявляється у різних видах діяльності, є рисою характеру; 

«4» − риса помітно виражена, проте проявляється не постійно, 
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протилежна їй риса проявляється досить рідко; 

«3» − риса та протилежна їй риса проявляються нечасто, врівноважують 

одна одну, проте жодна з них виражена не різко; 

«2» − помітно більш виражена та частіше проявляється протилежна риса 

особистості; 

«1» − протилежна риса особистості проявляється часто й у різних видах 

діяльності, є рисою характеру; 

«0» − немає відомостей для оцінки риси. 

 

Сфера застосування 

«Карту особистості» використовують у дослідженнях, що стосуються 

проблеми професійного відбору кадрів, атестації та перепідготовці персоналу. 

«Карта особистості» К. К. Платонова надає можливість досліджувати окремі 

структури особистості на підгрунті узагальнення суб’єктивних уявлень про 

людину інших людей, які можуть бути компетентними у цьому. Тому вона 

широко використовується як матеріал для написання психологічних 

характеристик, резюме, експертних висновків тощо. 

Порівняння власних уявлень про розвиток з оцінюванням експертів дає 

можливість дослідити динаміку уявлень людини про себе, рівень самооцінки. У 

межах проблем організаційної психології, психології праці «Карта особистості» 

використовується у дослідженнях розвитку особистісного потенціалу 

працівників, формування групових норм, пріоритетів. 

 

Опис методики 

Метою використання методики К. К. Платонова «Карта особистості» є 

дослідження дискретного розвитку особистості. Метод дозволяє досліджувати 

загальний показник розвитку особистості, а також показник розвитку окремих 

підструктур особистості. Залежно від дослідницької мети можна вивчати 

розвиток професійно важливих якостей, їх динаміку та відповідність вимогам 

професії. 
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Експерт повинен, орієнтуючись на запитання інструкції, визначити 

якісну характеристику, яка є найближчою досліджуваному. 

 

Таблиця 6.2 − Структурні елементи карти особистості 

 
1. Фонові показники 

1.1 Стан здоров’я 1.3 Умови праці 

1.2 Ставлення до здоров’я 1.4 Становище у сім’ї 

 1.5 Фізкультурна активність 
2 Здібності 

2.1 Психомоторні 2.3 Технічні;   2.4 Наукові 

2.2 Художні (музичні, артистичні, 

літературні, образотворчі) 
2.5 Організаційно-педагогічні 

2.6 Морально-правові 

3. Характер 
3.1 Ставлення до: суспільства 

3.4 Ставлення до себе (рефлексивність) 

3.2  праці; 3.3 людей 3.5 Ставлення до власності 

 
4 Спрямованість 

4.1 Рівень 4.5 Дієвість 

4.2 Широта 4.6 Професійна спрямованість 
4.3 Інтенсивність; 4.4. Стійкість 

4.7 Атеїстична (релігійна) спрямованість 

5 Досвід 

5.1 Професійна підготовка 5.4 Рівень інтелекту 

5.2 Професійний досвід 5.5 Культура поведінки 

5.3 Рівень культури в галузі літератури 

та мистецтва 

5.6 Психомоторна культура 

6 Індивідуальні особливості психічних процесів 

6.1 Емоційна збудливість 6.5 Пам'ять;  6.6 Кмітливість 

6.2 Емоційно-моторна стійкість 6.7 Уява; 6.8 Воля: уміння володіти собою 

6.3 Стенічність емоцій 6.9 Цілеспрямованість 

6.4 Уважність  

7 Темперамент 

7.1 Сила 7.3 Рухливість 

7.2 Урівноваженість  

 
 
Таблиця 6.3 − Інструкція заповнення «Карти особистості» 

1 Фонові показники 

1 2 

1.1 Стан здоров’я: 5 − відмінний стан здоров’я; 4 − схильність його переоцінювати; 3 − поодинокі 

захворювання, що швидко проходять; 2 − хронічні захворювання, що мало позначаються на 

працездатності; 1 − хронічні захворювання, що помітно впливають на працездатність. 

1.2 Ставлення до свого здоров’я: 5 − зовсім не думає про власне здоров’я; 4 − схильний його 

переоцінювати; 3 − ставлення до здоров’я відповідає його стану; 2 − переоцінює свої хвороби, 

досить високої думки про них; 1 − різко переоцінює свої хвороби. 

1.3 Умови праці (оцінюють, як і умови сім’ї) 

1.4 Умови в сім’ї: 5 − умови досить сприятливі; 4 − умови сприятливі, проте не дають повного 

задоволення; 3 − невизначені та непостійні; 2 − малосприятливі, що викликає переживання; 1 − 
умови дуже несприятливі. 
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Продовження табл. 6.3 

1.5 Фізкультурна активність: 5 − активно займається спортом, має розряд; 4 − займається спортом 

нерегулярно, але з великим інтересом; 3 − виконує щоденно фізичні вправи, виявляє інтерес до 

спортивного життя; 2 − ранкові фізичні вправи виконує нерегулярно; 1 − фізичні вправи не 

виконує, інтересу до спорту не виявляє. 

2 Здібності 

2.1 

− 

2.6 

Здібності є загальними якостями особистості. їх оцінюють за рівнем успішності діяльності 

суб’єкта у тій чи іншій галузі (основної для нього чи побічної) і за рівнем вираженння у суб’єкта 
інтересу до неї. Причому для оцінювання здібностей особливо важливо оцінювати визнання у 

суб’єкта цієї здібності оточуючими людьми. 

2.1−2.5 Здібності оцінюються відповідно до такої шкали: 5 − визнаний талант до даного виду діяльності; 4 

− помітно виражені здібності, що помітно виділяють особистість серед оточуючих; 3 − виражені 

інтереси до цього виду діяльності зі здібностями, що не виділяють особистість серед однолітків; 

2 − відсутність здібностей, що ускладнює освоєння та здійснення цієї діяльності; 1 − виражена 

нездатність до цього виду діяльності. При цьому необхідно застерегти від підміни здібностей 

досвідом роботи у цій області, що оцінюються у підструктурі досвіду. Психомоторні здібності 

оцінюються за досягненнями у спорті, ручній праці, керуванні автотранспортом тощо. 

2.6 Морально-правові здібності: 5 − високий рівень моральної та правової самосвідомості, 

колективізму, чуйність та уважність як постійна основа стосунків з людьми та активна протидія 

порушенням морально-правових норм; 4 − високий рівень моральної та правової самосвідомості, 

але пасивне ставлення до порушення норм; 3 − поодинокі й не різко виражені вчинки, в яких 
виражається ставлення до норм моралі та права під впливом зовнішніх обставин; 2 − випадкові 

відхилення від моральних та правових норм; 1 − систематичне відхилення від моральних та 

правових норм. 

3 Характер 

3.1−3.5 Оцінюючи характер, потрібно пам’ятати, що він є каркасом особистості. Риси особистості по-

різному групуються між собою, взаємообумовлені ставленнями особистості до різних явищ 

дійсності. Оцінюючи риси особистості, варто використовувати таку шкалу: 5 − названа якість 

особистості розвинута досить добре, яскраво виражена і спостерігається досить часто у різних 

видах діяльності, є рисою особистості; 4 − виражена помітно, проте проявляється не завжди, хоча 

протилежна їй якість спостерігається досить рідко; 3 − вона і протилежна їй якість спостерігаються 

досить рідко й у проявах урівноважують одна одну, хоча обидві спостерігаються нечасто; 

2 − помітно більш виражена та часто спостерігається протилежна риса особистості; 

1 − протилежна риса проявляється досить часто й у різних видах діяльності, є рисою особистості; 
0 − немає відомостей для оцінювання цієї риси особистості. 

Не потрібно зловживати балом 5, його потрібно ставити у тих випадках, коли вказана риса 

особистості виявляється у різних видах діяльності, виражається як її звичка. 

3.1 Ставлення до суспільства виражається в ідейності, патріотизмі, почутті обов’язку, солідарності. 

3.2 Ставлення до праці оцінюється з урахуванням того чи притаманні для людини такі риси як 

працелюбність−лінощі, дисциплінованість−недисциплінованість, обов’язковість−необов’язковість. 

Тут оцінюються риси характеру, що відображають ступінь трудової активності, діловитості, 

практичності, ініціативності, організованості, зібраності та протилежних їм рис. 

3.3 Ставлення до людей узагальнює: а) гуманістичні−антигуманні риси характеру; б) комунікативні - 

некомунікативні риси характеру (комунікативність−некомунікативність, ввічливість−грубість, 

вихованість−невихованість, терпимість−нетерпимість, поступливіст− впертість). 

3.4 Ставлення до самого себе: оцінюється наявність або відсутність почуття власної гідності, 

самоповаги, гордості, честі тощо. Важливе значення у цій групі рис особистості належить совісті, 

яка є основним внутрішнім регулятором моральної поведінки. 

3.5 Ставлення до власності оцінюється з урахуванням бережливості−скупості, щедрості−жадібності, 

акуратності−неакуратності. 

4 Спрямованість 

4.1−4.7 

 

Спрямованість характеризує орієнтацію життєвого шляху людини щодо різних сторін дійсності. 
Це ніби вектор, що вказує, куди чи на які цілі спрямована особистість і якими мотивами та 

цінностями вона при цьому керується. Рівень спрямованості виражається у соціальній 

спрямованості особистості, мірі її ідейності та самосвідомості, широта ж свідчить про наявність 

широкого кола інтересів, де повинен бути головний, центральний інтерес. Інтенсивність 

спрямованості пов’язана з емоційним забарвленням, вона може мати досить великий діапазон 

вираженості від нечітких, поодиноких захоплень до повної захопленості. 
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Продовження табл. 6.3 
4.1 Рівень спрямованості: 5 − переконання, ідеали, схильності відповідають моральним нормам; 4 − 

переважають високі переконання, але мають місце й окремі схильності, що суперечать їм; 3 − 

переконання та схильності суперечливі, без помітного домінування позитивних чи негативних; 2 − 
спрямованість нестійка, але з домінуванням елементів, що суперечить моральним чи правовим 

нормам; 1 − різко виражена спрямованість, що суперечить моральним чи правовим нормам. 

4.2 Широта спрямованості: 5 − широке коло професійних інтересів, літературних, художніх, 

музичних, спортивних, технічних тощо; 4 − наявність, окрім професійних, ще однієї чи двох чітко 

виражених ліній інтересів; 3 − тільки професійні інтереси; 2 − наявність однієї лінії інтересів − 

хобі; 1 − відсутність будь-якої лінії інтересів. 

4.3 Інтенсивність спрямованості: 5 − високо виражена інтенсивність переконань та інтересів, що 

проявляються як пристрасть; 4 − інтенсивність переконань та інтересів характеризують 

особистість з позитивного боку; 3 − інтенсивність переконань та інтересів не виокремлюють 

особистість із загалу; 2 − знижена інтенсивність інтересів та відсутність ідеалів; 1 − повна 

байдужість до усього та відсутність інтересів. 

4.4 Стійкість спрямованості: 5 − спрямованість не змінилася з юнацького віку; 4 − спрямованість 

змінювалася у житті хоча б один раз; 3 − спрямованість змінювалася кілька разів, але зберігалась 

кілька разів; 2 − спрямованість змінювалася кілька разів упродовж року; 1 − повна нестійкість. 

4.5 Дієвість спрямованості: 5 − майже усі прагнення та бажання реалізуються у діяльності; 4 − 

здійснюється велика кількість прагнень; 3 − здійснюється значна їх частина; 2 − реалізуються ті з 
прагнень, які легко здійснити; 1 − уся спрямованість пасивна й у діяльності не реалізується. 

4.6 Професійна спрямованість оцінюється у відповідності до основної спеціальності: 5 − суб’єкт 

вибрав спеціальність за бажанням, давно, на шляху до її освоєння долав перешкоди, професією 

задоволений; 4 − бажання суб’єкта обрати цю спеціальність кілька разів змінювалося, однак на 

шляху до її освоєння доводилося долати перешкоди, професією він задоволений; 3 та 2 − 

оцінюються за ступенем стійкості професійних інтересів та їх задоволеності; 1 − вибір професії був 

випадковий, суб’єкт воліє її змінити. 

4.7 Атеїстична спрямованість: 5 − атеїст з активною життєвою позицією; 4 − послідовний, проте 

неактивний атеїст; 3 − атеїст з елементами забобонів; 2 − пасивно-релігійний; 1 − активно-

релігійна особистість. 

5 Досвід 

5.1−5.6 

 

У подструктурудосвіду особистості входять усі ті риси, що формуються у процесі навчання - 

знання та уміння. Вони визначають як професійну підготовку, так і рівень культурного розвитку.  

5.1 Професійна підготовка (за основною спеціальністю) оцінюється за успішністю трудової діяльності: 

5 - відмінна; 4 - хороша; 3 - задовільна; 2 - погана; 1 - дуже погана. 

5.2−5.6 

 

Культура особистості оцінюється як: 5 - загальноприйнятий, дуже високий рівень культури, яка 

може слугувати зразком для інших, причому виконання відповідних умінь стало потребою; 4 - 

високий рівень умінь, що виділяє особистість із загалу; 3 - середній рівень культури, що не виділяє 
особистість із загалу; 2 - низький рівень умінь, що виділяє особистість з оточення з негативного 

боку; 1 - немає елементарної культури у цій області. 

Потрібно мати на увазі, що психомоторну культуру (5.6.) оцінюють, узагальнюючи трудові, рухові, 

спортивні навички. У всіх випадках не можна аналізувати культуру як прояв досвіду, підготовки у 

цій області, здібностей до певної діяльності, спрямованості особистості, яким у карті присвячені 

спеціальні розділи. 

6. Індивідуальні особливості психічних процесів 

6.1−6.9 Коли йдеться про особливості психічних процесів, то підкреслюються динамічні аспекти психіки. 

У пізнавальних процесах тісно пов’язані пізнавальні й афективні компоненти, вони лежать в основі 

властивостей особистості, як і більш стійкі її прояви. 

6.1− 

6.3 

При оцінці емоційних особливостей враховують, який настрій найбільш властивий суб’єкту − 

веселий, пригнічений чи спокійний, рівномірний; що частіше всього виникає у суб’єкта у відповідь 

на різноманітні труднощі − розгубленість чи, навпаки, зібраність, усвідомлення своїх 

можливостей, почуття азарту. 

6.1 Емоційна збудливість оцінюється балами 5 та 4, якщо суб’єкту притаманні ступінь вразливості 
(будь-яка приємна подія викликає почуття радості, а будь-які дрібні неприємності сильно 

розчаровують), роздратування частіше за все виникає одразу після невдач, неприємності довго 

переживає; балами 2 та 1 оцінюють низький ступінь вираження емоцій у суб’єкта, а балом 3 - якщо 

суб’єкт не проявляє ні особливої радості, ні особливого розчарування чи роздратування 

6.2 Емоційно-моторна стійкість: 5 − порушення психомоторики (напруження, порушення координації, 

тремор) за жодних емоцій не виникає; 4 − виникає незначна напруга при сильних емоціях, у 

складній ситуації; 3 − напруга швидко проходить спостерігається при виконанні будь-якої 

діяльності; 2 − виражені стійкі порушення психомоторики, що з труднощами піддаються 

врівноваженню; 1 − виражені емоційно-моторні порушення не піддаються врівноваженню. 
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Продовження табл. 6.3 

 
6.3 Стенічність емоцій: 5 − зазвичай дещо піднесений настрій, що позитивно впливає на настрій 

людини; 4 − настрій зазвичай рівний, пригніченість та розгубленість зустрічаються вкрай рідко; 

3 − властива зміна настрою, однак вираженого домінування стенічних чи астенічних емоцій немає; 

2 − домінує пригнічений настрій та астенічні емоції, що негативно впливають на діяльність; 

1 − настрій постійно пригнічений, що змінюється байдужістю. 

6.4 Уважність: 5 − суб’єкту легко займатися одночасно двома чи більше справами, у процесі 

спілкування легко переходить з однієї теми на іншу, легко сприймає та запам’ятовує другорядні 

питання, може працювати в умовах шуму чи сторонніх подразників; 4 − увага часто 

зосереджується на чомусь одному, сторонні подразники можуть відволікати, проте ненадовго; 

3 − може зосередитись на чомусь одному, сторонні подразники часто відволікають, важко перейти 
з однієї теми розмови на іншу; 2 − відволікається при поясненні розсіяний, у бесіді втрачає 

послідовність, зміна теми викликає значні труднощі; 1 – не здатний зосередитись. 

6.5 Памʼять оцінюється за такими показниками: 5 − легко згадує, де і коли чув чи читав про певне 

явище (причому пам’ятає книгу і сторінку у книзі), добре та з першого разу запам’ятовує імена, 

дати, зміст прочитаного, впізнає людину через декілька років, навіть якщо бачив її один раз у 

житті; 4 − пам’ять хороша, але трапляються випадки забування облич, імен, дат, формул; 

3 − запам’ятовує лише зміст прочитаного, пригадує щось із труднощами; 2 − пам’ятає окремі 

деталі почутого чи прочитаного, завдання для виконання доводиться повторювати; 1 − тривале 

збереження інформації суб’єкту не властиве. 

6.6 Кмітливість як мислительний процес оцінюється за такою шкалою: 5 − швидко і добре розуміє 

поставлені перед ним питання, винахідливий у відповідях, швидко орієнтується у новій тактичній 

обстановці (наприклад, в іграх швидко розгадує задум суперника); 4 − ті ж характеристики, але 

виражені меншою мірою; 3 − схильний до тривалих роздумів, має схильність до швидких, 
непродуманих відповідей; 2 − важко знайти правильне рішення, прийоми, що допомагають 

виконати завдання знаходить повільно; 1 − кмітливість виражена мінімальною мірою. 

6.7 Уява (або фантазія) оцінюються балом 5 у тих випадках, коли її можна назвати творчою, такою, що 

проявляється у різних видах діяльності; балом 4 − якщо уява розвинута, проте проявляється в 

якомусь одному виді діяльності; 3 − уява проявляється епізодично; 2 − дуже рідко; 1 − відсутня. 

6.8 Самоконтроль оцінюються за такою шкалою: 5 − у складних обставинах легко контролює себе, 

легко контролює прояви гніву; 4 – під час сильного збудження вдається здаватися досить 

спокійним, однак переживання супроводжуються сильною жестикуляцією, зміною міміки, голосу; 

3 − відомі випадки втрати самоконтролю, здійснення вчинків, за які згодом доводиться 

розкаюватися; 2 − рідко і зі значними труднощами вдається контролювати гнів; 1 − себе не 

контролює. 

6.9 Цілеспрямованість, наполегливість та рішучість оцінюється по тому, чи здатна людина довго та 

стійко дотримуватися прийнятого рішення, чи наполеглива вона у подоланні труднощів; що більш 

притаманне людині: невпевненість під час прийняття рішення чи рішучість. Під час вибору балів 

(від 1 до 5) необхідно враховувати всі ці прояви особистості. 

7 Темперамент 

7.1−7.3 

 

Властивості біологічно обумовленої підструктури особистості (темперамент) змінюються значно 

менше, ніж властивості інших підструктур, частіше компенсуються і маскуються останніми. 

7.1 Ступінь прояву сили (оцінюється балами 5 та 4) або слабкості (оцінюється балами 2 та 1) нервових 

процесів може бути визначена за такими параметрами: наскільки суб’єкт витривалий у роботі, 

наскільки впливають на його працездатність шум та інші сильні та незвичні подразники, чи 

зберігає він самоконтроль у тяжких, небезпечних умовах, чи може тривалий час працювати без 

перерви, не знижуючи результатів праці. 

7.2 Ступінь прояву врівноваженості (оцінюється балами 5 та 4) чи неврівноваженості (оцінюється 

балами 2 та 1) нервових процесів може бути визначена за такими показниками: чи працює суб’єкт 

у постійно однаковому темпі, чи здатен працювати пориваннями; чи його настрій зазвичай рівний, 

спокійний або часто змінюється; як він поводиться під час вимушеного очікування − спокійно чи 

дуже роздратовано; під час втоми легше засинає та краще спить чи, навпаки, втома викликає у 

нього безсоння. 

7.3 Ступінь рухливості (оцінюється балами 5 та 4) чи інертності (оцінюється балами 2 та 1) нервових 

процесів може бути виявлена за такими показниками: чи легко суб’єкт переходить від одного виду 
діяльності до іншого, чи швидко включається в роботу, чи не заважають йому на новій роботі старі 

навички, чи легко він набуває позитивних звичок та позбувається негативних, чи швидко приймає 

рішення, чи швидко прокидається та засинає. Під час оцінювання вище зазначених властивостей 

оцінка 3 ставиться у тому випадку, коли не можна чітко судити про домінування сили чи 

слабкості, рухливості чи інертності, врівноваженості чи неврівноваженості. 
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Особливості інтерпретації 

Результати заповнення «Карти особистості» записуються до спеціальної 

таблиці. Пояснення потребує лише остання подструктура темпераменту. Так, 

спочатку кожен оцінюється за шкалою «сила−слабкість». Якщо ви набираєте 

1−2, то можете зарахувати себе до меланхоліків. Ті, у кого бал буде вищий, 

може продовжувати оцінку за шкалою «врівноваженість - неврівноваженість». 

Ті, що набрали 1−2 бали, − холерики. Інші оцінюють себе за шкалою 

«рухливість − інертність». Ті, що отримують 1−2 бали, − флегматики, 

5−6 − сангвініки. Досліджувані, що отримали 3 бали, мають проміжні типи 

темпераменту. 

Бали, отримані у межах кожної підструктури, підсумовуються. У 

подальшому отриманий сумарний бал ми можемо порівняти з результатами 

попередніх досліджень. Наприклад, у дослідженнях динаміки розвитку досвіду, 

індивідуально-психологічних особливостей (пам’яті, мислення). Сума балів 

усіх підструктур особистості свідчить про загальний розвиток особистості. 

На підставі 2−3 незалежних характеристик та власної «Карти 

особистості» проводиться узагальнення показників. Потрібно пам’ятати, що 

отримані результати є суб’єктивними показниками, тому потрібно враховувати 

потенційну здатність експерта давати об’єктивне оцінювання певних структур 

особистості, компетентність у цьому питанні, рівень неупередженості до 

досліджуваного. Слід мати на увазі, що власна «Карта особистості» з 

показниками самооцінки є цінним додатковим критерієм для матеріалів методу 

узагальнення незалежних характеристик. 

Наостанок досліджуваний може висловити певні очікування щодо 

організації навчально-виховного чи трудового процесу. 

Діагностичні можливості та обмеження 

Аналізуючи отримані результати, зауважуйте не на загальний показник 

(сумарний бал «Карти особистості»), а на сумарні бали окремих підструктур. 

Виділіть окремо ті підструктури, у яких отримано високі та найнижчі 

показники. Під час інтерпретації загального показника потрібно пам’ятати, що 
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розмах загального показника може варіювати від 6 до 195, середній бал – 

130−140. Досліджувані, що набрали низьку кількість балів, або кількість балів 

за окремими подструктурами їх не влаштовує, повинні проаналізувати ймовірні 

причини, запланувати способи самовдосконалення. 

«Карта особистості» дає комплексне, цілісне уявлення про особистість 

як про соціально-біологічну істоту. Основна відмінність методики − системний 

підхід до вивчення особистості, проте методика не має на меті вивчення 

закономірностей у розвитку, не дає уявлення про взаємозалежності структур та 

підструктур. Методика «Карта особистості» має можливість визначати 

загальний рівень розвитку особистості, а також рівень розвитку кожного з 

компонентів структури особистості. 

 

Завдання до теми 

Студентам пропонується оцінити структурні елементи карти власної 

особистості, керуючись даними таблиці 6.2 та таблиці 6.3. 

Контрольні питання 

1. Назвіть галузі наукових досліджень видатного українського вченого 

К. К. Платонова у  галузі структури особистості. 

2. Якій підхід до вивчення особистості дозволив К. К. Платонову 

розробити його власну концепцію структури особистості? 

3. Назвіть головні компоненти структури особистості за 

К. К. Платоновим. 

4. Охарактеризуйте карту особистості за К. К. Платоновим. 

Література:  [1, с. 22−38; 4, с. 44−77; 21, с. 21−56]. 

 

 

Практичне заняття 7 Класифікація професій. Виведення формули 

професій 

Мета: засвоїти методику систематизації, класифікації професій та 

виведення формули професій. 

Короткі теоретичні відомості 
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Є. О. Клімов пропонує трирівневу систему диференціації професій, 

перший ярус якої складають типи професій, другий – класи й останній ярус – 

групи професій. Залежно від предмету праці та психологічного змісту 

професійної діяльності виокремлюють п’ять типів професій. 

«Людина–жива природа» (біономічні професії) (П). Предметом праці 

представників цих професій є живі організми та об’єкти природного 

середовища: природа, флора, фауна. Професійна діяльність пов’язана із 

взаємодією з живими організмами в умовах їх природного існування або 

спеціально створених умовах. Прикладом професій типу «П» можуть бути 

ветеринар, агроном, квітникар, агробіолог, зоотехнік. 

«Людина–техніка та нежива природа» (технономічні професії) (Т). 

Професійна діяльність пов’язана з використанням технічних систем, механізмів 

і механізованих знарядь праці. Останнім часом у зв’язку прогресивним 

розвитком науково-технічної галузі збільшується кількість професій типу 

«людина–техніка», оскільки окремі елементи професійної діяльності стають 

автоматизованими чи напівавтоматизованими. До цього типу належать професії 

токаря, столяра, оператора автоматизованої системи, водія транспортного 

засобу. 

«Людина–людина» (соціономічні професії) (Л). Професії цього типу 

передбачають роботу із соціальними системами, соціально-віковими групами, 

людьми, які перебувають у критичному стані або потребують невідкладної 

професійної допомоги. До цього типу належать професії лікаря, вчителя, 

продавця, водія, психолога та інші. 

«Людина–знакова система» (сигнаномічні професії) (З). Предметом 

праці цієї групи професій є мова та інші види символіки: математичні символи, 

формули, умовні позначення. Види робіт у межах цієї групи професій 

передбачать використання знакової системи для кодування та перекодування 

інформації з метою її збереження, поширення, акумуляції тощо. До цього типу 

належать професії програміста, перекладача, оператора комп’ютерного набору, 

типографа. 
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«Людина–художній образ» (артономічні професії) (Х). Професії 

пов’язані з мистецтвом та художнім відображенням світу. Професії цього типу 

подібні до професій типу «людина–знакова система». До цього типу 

відносяться професії артиста балету, художника-декоратора, музиканта. 

Відповідно до мети, яку переслідує професія, та специфіки виконання 

діяльності виокремлюють три окремі класи професій. 

Гностичні професії (Г) (з грецької – «знання») передбачають 

дослідження навколишнього світу, аналіз предмету праці, вивчення його 

функціонального стану та впливу на інші предмети навколишнього 

середовища. До гностичних видів професій можуть належати 

мистецтвознавець, контролер якості товарів, судово-медичний експерт. 

Перетворювальні професії (П) пов’язані зі зміною предмету праці, 

впливу на нього з певною метою. Результати професійної діяльності 

вбачаються у зміні функціонального стану об’єкту, якісному розвитку чи 

затримці. Перетворювальні професії є найбільш чисельними у межах кожного 

типу. До них належать професії слюсаря, столяра, монтажника, вчителя, 

картографа, інженера, пекаря. 

Пошукові професії (І) пов’язані з пошуком оптимального способу 

розвʼязування завдань, винаходом нових способів, упровадження засобів та 

прийомів, які до цього не використовувалися. У межах цього виду професій 

ефективно працюють творчо обдаровані працівники, ті, що здатні до пошукової 

активності. 

Залежно від необхідних знарядь і процесуальної специфіки виконання 

виробничих завдань виокремлюють відділи професій: 

− професії ручної праці (Р); 

− професії машинно-ручної праці (М); 

− професії, пов’язані із застосуванням автоматизованих й автоматичних 

систем (А); 

− професії, у яких переважають функціональні засоби праці (Ф). 

Залежно від умов праці, специфіки виробничого середовища 
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виокремлюють такі групи професій: 

− робота в умовах штучного мікроклімату, які близькі до побутових, 

кімнатних умов (Б); 

− робота, пов’язана з перебуванням на відкритому просторі, під впливом 

атмосферних опадів (О); 

− робота в незвичайних умовах, або пов’язаної з небезпекою для життя 

(під водою, на висоті, під землею, в умовах низької температури) (Н); 

− робота в умовах підвищеної моральної відповідальності за життя та 

здоров’я інших людей (М). 

Актуальною є розробка тестової 18 системи діагностики професійної 

придатності працівників у професіях групи (Н), пов’язаних із небезпекою для 

життя та здоров’я особистості», або врахування фонових показників розвитку 

особистості (за К. К. Платоновим) у групі професій (О), які вимагають 

виконання виробничих завдань на відкритому повітрі тощо.Наприклад, 

формула професії психолога виглядатиме так (рис. 7.2).  

У державному класифікаторі професій України (ДК003:2010) надано 

вісім кваліфікаційних рівнів, які визначаються освітнім рівнем та 

спеціалізацією. Необхідний рівень освіти досягається завдяки реалізації 

освітніх, освітньо-професійних та освітньо-наукових програм підготовки і має 

відповідати складності професійних завдань та обов’язків. До ієрархії 

кваліфікаційних рівнів професії увійшли (у порядку спадання): 

− законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери 

(управителі); 

− професіонали; 

− фахівці; 

− технічні службовці; 

− працівники сфери торгівлі та послуг; 

− кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, 

риборозведення та рибальства; 

− кваліфіковані робітники з інструментом; 
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− робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою 

технологічного устаткування, складання устаткування та машин; 

− найпростіші професії. 

Робота є статистичною одиницею, що здійснює диференціацію професій 

відповідно до кваліфікації (рівня складності), необхідної для її виконання. 

Спеціалізація пов’язана як з необхідною галуззю знань, використовуваними 

інструментами чи устаткуванням, так і з продукцією, яка виробляється, або 

надаваними послугами і відповідає певною мірою деталізованому колу 

професійних завдань та обов’язків. 

У праці «Соціальна стратифікація» (1995) В. В. Радаєв уважає, що поділ 

професій на окремі групи відбувається внаслідок соціальної поляризації 

суспільства. Розподіл владних повноважень, домінування та підкорення 

зумовили суто культурно-історичний поділ професій на «престижні» та 

«непрестижні». Тривалість підготовки до роботи, специфіка виконуваної 

діяльності мають об’єктивно визначати статус професії. Принаймні 

престижність у всі часи професій «лікаря», «вчителя» пояснюється саме цим. 

Суспільство штучно регулює кількість представників тих чи інших професій, 

тримаючи таким чином під контролем баланс продуктивних сил. Отримати 

вищу освіту, яка відповідала рівню «високостатусних» професій мали 

можливість не всі члени суспільства, а лише ті, хто доклав для цього певних 

зусиль, довів своє право займатися цією діяльністю, що накладало на 

особистість додатковий тягар відповідальності. Залежно від того, як змінювався 

вектор економічної політики суспільства, змінювався попит на представників 

різних професій, а, отже, змінювалась їхня популярність і престиж. 

Завдання до теми 

Студентам пропонується скласти формули професій, завдання за 

варіантами надано у табл. 7.1. Приклад оформлення завдання наведено на рис. 

7.2. Після закінчення роботи зробити висновок. 
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Рисунок 7.1 − Схема аналізу професії за Є. О. Клімовим 

 

Багаторівнева диференціація професій дає можливість ускладнити процес 

професійного відбору працівника, розробляючи стандартизовані процедури 

відповідно до «формули професії», чи «формули споріднених професій» (Рис. 

7.1). 

 

 

Рисунок 7.2 − Формула професії «психолог», складена за схемою аналізу 

професії Є. О. Клімова 
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Таблиця 7.1 – Завдання з назвами професій за варіантами 
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Контрольні питання 

1. Надати характеристику типу професій «людина−людина». 

2. Надати характеристику типу професій «людина−природа». 

3. Надати характеристику типу професій «людина−знакова система». 

4. Надати характеристику типу професій «людина−техніка». 

5. Надати характеристику типу професій «людина−художній образ». 

Література:  [1, с. 22−38; 4, с. 44−77; 21, с. 21−56]. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

 

1 Лекції (до 10 балів) 

Відвідування лекційних 

занять 

Конспект лекцій Усього 

5 балів (14 лекцій) 5 балів 10 балів 

2 Поточний та підсумковий контроль (до 60 балів) 

Модульні контрольні 

роботи 

№ 1, № 2 

Участь у конференціях, 

круглих столах, олімпіадах, 

конкурсах наукових робіт, 

брейнрингах 

Усього 

25+25= 50 балів 10 балів 60 балів 

3 Робота студентів на практичних заняттях (до 30 балів) 

Оформлення 

конспекту ЛБ 

Захист ЛБ Відвідування ЛБ Усього 

7 ПЗ х 2 = 14 б 7 ПЗ х 2 = 14 б 2 бали 30 балів 
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