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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Психологія праці. 
2. Педагогіка. 
3. Введення до фаху. 

  
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. Інноваційні технології в прикладній психології. 
 

2. Вимоги до результатів за даною  дисципліною 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
Знати: 

- загальнотеоретичні, практичні та концептуальні підходи до вивчення проблеми психології 
безпеки професійної діяльності; 

- основні поняття та напрямки в галузі психології безпеки професійної діяльності;  

- психологічні причини нещасливих випадків, що виникають у процесі професійної діяльності; 

- методики визначення суб’єктивних та об’єктивних факторів безпеки професійної діяльності; 
- основні наукові поняття і пов’язані з ними закономірності. 

Вміти: 
- застосовувати одержані знання в практичній діяльності; 

- вирішувати психологічні завдання; 

 -аналізувати опасні та надзвичайні ситуації на виробництві; 

- вміти попередити нещасні випадки на виробництві; 

- з’ясувати роль психологічних факторів в попередженні виникнення виробничих небезпек та в 
підвищенні безпеки професійної діяльності; 

- вміло застосовувати методи та прийоми зниження тривожності під час виконання професійних 
завдань. 

Володіти: 
1. Понятійним апаратом  психології безпеки професійної діяльності. 
2. Методиками оцінки небезпечних ситуацій на виробництві. 
3. Методами корекції та профілактики психічних станів людини під час небезпечних ситуацій на 
виробництві. 

3.Зміст робочої програми 
Модуль 1.  Теоретичні аспекти безпеки професійної діяльності 
Тема 1. Психологія безпеки професійної діяльності як наукова дисципліна. 
Тема 2.  Психологічні чинники виникнення небезпечних ситуацій у процесі професійної 
діяльності. 
Тема 3.  Зв'язок індивідуальних властивостей людини з нещасливими випадками. 
Тема 4. Вплив функціональних станів людини на нещасливі випадки. 
Тема 5. Мотивація та безпека діяльності. 
Модуль 2.  Психологічне забезпечення безпеки професійної діяльності людини 
Тема 1.  Ризик в професійній діяльності. 
Тема 2.  Кількісні методи визначення ризику у трудовій діяльності. 
Тема 3. Принципи та заходи організації безпечної професійної діяльності. 
Тема 4.  Психологічне забезпечення безпеки при експлуатації ергатичних систем. 
Тема 5. Саморегуляція і самоконтроль, як фактори підвищення особистісної та колективної 
безпеки. 
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