


Назва курсу Інженерна психологія 

Адреса викладання курсу  м. Львів, вул. Коперника, 3,  

Посилання на заняття https://teams.live.com/meet/94754658060490 

Факультет та кафедра, за якою 

закріплена дисципліна 

Філософський факультет  

Кафедра психології  

Галузь знань, шифр та назва 

спеціальності  

05 Соціальні та поведінкові науки  

053 Психологія  

Викладачі курсу  Зошій Ірина Василівна, кандидат психологічних наук, асистент 

Михальчишин Галина Євгенівна, ст. викладач 

Контактна інформація 

викладачів  

iryna.zoshii@lnu.edu.ua 

Консультації по курсу 

відбуваються  

Щопонеділка, 15:00-16:00 год.  

Сторінка курсу  https://filos.lnu.edu.ua/academics/bachelor/spetsialnist-psykholohiia-053 

Інформація про курс  Навчальна дисципліна «Інженерна психологія» займає одне з 

ключових місць в структурі підготовки професійних психологів. В 

умовах науково-технічного прогресу зі зміною систем «людина-

техніка», з підвищенням рівня і ступеня їх автоматизації змінюється і 

розмаїття психологічних знань, які необхідні сучасному 

практикуючому психологу. Опанування основних психологічних знань 

про закономірності організації діяльності людини в системі «людина-

техніка», про особливості самої системи «людина-техніка» та її 

компонентів сприятиме розширенню кола професійних інтересів 

практикуючого психолога, який працює в різноманітних 

психологічних службах цієї системи, створенню передумов для 

успішної роботи в міждисциплінарному різно предметному колективі 

спеціалістів, що, у свою чергу, забезпечить можливості комфортного, 

ефективного і надійного функціонування системи «людина-техніка». 

Коротка анотація курсу  Дисципліна «Інженерна психологія» є нормативною дисципліною зі 

спеціальності 053 Психологія для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти, яка викладається в VIII семестрі в обсязі 3 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).  

Мета та цілі курсу  Метою викладання навчальної дисципліни «Інженерна психологія» є 

засвоєння базових знань з актуальних психологічних питань 

організації ефективної і надійної роботи людини в системах «людина-

техніка» та психологічного забезпечення систем загалом. 

Завдання дисципліни «Інженерна психологія»: 

- ознайомити студентів з основами поняттями, принципами, 

концепціями інженерної психології.  

- розкрити психологічні закономірності організації процесу взаємодії 

людини і механізмів.  

- проаналізувати психологічні особливості діяльності оператора, як 

організатора та учасника ефективного виробничого процесу.  

- виробити у студентів ряд умінь та навичок застосування набутих 

знань у практичних сферах своєї діяльності, активізувати 

особистісний та творчий потенціал майбутнього фахівця. 

Література для вивчення 

дисциплін  

Основна література:  
1. Бодров В. А. Указатель литературы по психологи труда, инженерной 

психологи и эргономике за 1998-2003г.г. / В. А. Бодров – М., 2003. – 

238с. 

2. Бодров В. А. Психология и надежность: человек в системах 

управления техникой / В. А. Бодров, В. Я. Орлов. – М., 2008. – 180с. 

3. Гончаренко Т. А. Професійна діагностика / Т. А. Гончаренко. – К., 

2014. – 240с. 

4. Ложкин Г. В. Практическая психология в системах «человек-

техника» / Г. В. Ложкин, Н. И. Повякель. – К., 2013. – 175с. 

5. Моляко В. А. Техническое творчество и трудовое воспитание / В. А. 

Моляко. – К., 2005. – 234с.  

6. Рибалка В. В. Психологія праці особистості / В. В. Рибалка. – К., 

2006. – 220с. 

7. Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. для 

https://filos.lnu.edu.ua/academics/bachelor/spetsialnist-psykholohiia-053


студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів після диплом. освіти / За 

наук. ред. Л. М. Карамушки. – К. : Фірма «ІНКОС», 2015. – 324с. 

Додаткова література: 

1. Зеер Э. Ф. Психология профессий: Учебное пособие для студентов 

вузов / Э. Ф. Зеер. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Академический 

проспект; Екатеринбург: Деловая книга, 2013. – 180с. 

2. Тикер В. А. Психологическая диагностика организации и персонала 

/ В. А. Тикер. – СПб : Речь, 2013. – 260с. 

3. Шейнис М. Ю. Рабочая книга психолога организации / М. Ю. 

Шейнис. – Самара: издательский дом «Бахрах-М», 2010. – 188с. 

4. База даних PsycINFO Американської психологічної асоціації 

https://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo  

5. Бібліографічна база даних Scopus https://www.scopus.com  

6. Електронні ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І. 

Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/node/2116  

Тривалість курсу  90 год. 

Обсяг курсу  36 годин аудиторних занять. З них 18 годин лекцій, 18 годин 

практичних занять та 54 години самостійної роботи.  

Очікувані результати навчання  Загальні та спеціальні компетентності:  

ЗК 4. Здатність до розв’язання значущих соціальних, наукових, 

культурних, етичних та інших проблем. 

ЗК 5. Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових ідей. 

СК 1. Знання закономірностей та механізмів функціонування 

психічних феноменів на рівні індивідів і спільнот.  

СК 6. Володіння методами наукового пізнання психічних процесів та 

феноменів. 

СК 7. Критичний аналіз та оцінка психологічних аспектів 

функціонування індивідів та спільнот на мікро- та макрорівнях 

соціальної реальності. 

СК 8. Знаходження оптимальних шляхів конструктивного розв’язання 

наукових і прикладних проблем людської діяльності. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 12. Знання основних категорій психології, сутності свідомої та 

несвідомої сфери психіки людини, сучасний концепцій особистості; 

вміння діагностувати психічні процеси, мотиваційну сфери 

особистості, темперамент, характер, здібності і надавати практичні 

рекомендації щодо подолання несприятливих станів психіки; 

оволодіння комунікативними уміннями і навичками, потрібними для 

організації просвітницької роботи щодо основних понять, задач та 

можливостей психології як науки. 

ПРН 16. Знання психологічних основ підбору персоналу, 

закономірностей проектуванння системи «людина-машина» з позиції 

ергономічного підходу; вміння складати психограму працівника та 

професіограму і відповідно до неї визначати методи оцінювання 

кандидатів на посаду; комунікативні навички впливу психологічними 

засобами на продуктивність праці. 

ПРН 17. Знання чинників формування робочої команди; вміння 

розрізняти організаційні структури за їхнім призначенням, визначати 

чинники організаційної мотивації та корпоративної культури; вміння 

критично оцінювати свої компетенції щодо психологічного супроводу 

учасників управлінського процесу, прогнозувати результати фахових 

психологічних інтервенцій в управлінський процес; здатність до 

ефективної комунікативної діяльності та міжособової взаємодії у 

професійній сфері.   

Ключові слова  Психологія, інженерна психологія, інженерно-психологічні 

дослідження, оператор, система «людина-техніка», «людина-машина». 

Формат курсу  Очний 



  

Теми  СХЕМА КУРСУ подана нижче.  

Підсумковий контроль, форма  Поточний контроль: модульні тести, письмове та усне опитування, 

перевірка самостійної роботи студентів, перевірка практичних робіт; 

підсумковий контроль: письмовий іспит  

Пререквізити  Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з таких 

дисциплін: «Психологія особистості», «Загальна психологія», 

«Психодіагностика», «Математичні методи в психології», «Психологія 

праці». 

Навчальні методи та техніки, 

які будуть використовуватися 

під час викладання курсу  

Лекції, семінарські заняття, презентації, тренінги, групові проекти, 

спільні розробки, дискусії.  

 

Необхідне обладнання  Мультимедійний проектор.  

Застосунки: Microsoft PowerPoint, Microsoft Player, Zoom, Moodle, 

Teams. 

Критерії оцінювання (окремо 

для кожного виду навчальної 

діяльності)  

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співвідношенням:  

Практичні/самостійні тощо: 30% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 30. Сюди входить оцінювання роботи на семінарських 

заняттях (14 балів), оцінювання конспектів наукової літератури (10 

балів) та практичних робіт (6 балів).  

Оцінювання семінарських занять. За одне заняття студент може 

максимально отримати 2 бали. Всього таких занять із виконанням 

практичних вправ впродовж семестру заплановано дванадцять. 

Максимальна кількість балів 24. Конспектування наукової 

літератури. Впродовж семестру заплановано самостійне опрацювання 

студентами рекомендованої наукової літератури до навчальних тем. 

Максимальна оцінка за виконання та належне оформлення конспектів 

становить 5 балів. Впродовж семестру планується дві перевірки 

конспектів. Максимальна кількість балів 10. Практичні роботи 

стосуються проведення та опрацювання результатів психологічних 

методик обстеження. Максимальна оцінка за виконання та належне 

оформлення практичної роботи становить 3 бали. Впродовж семестру 

планується дві практичні роботи. Максимальна кількість балів 6.  

Контрольні заміри (модулі): 20% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 20 (по 10 балів за 20 тестових контрольних питань, 

кожне з яких оцінюється в 0,5 бала, в кінці кожного змістовного 

модуля).  

Іспит/Залік: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 

50(50 тестових контрольних питань, кожне з яких оцінюється в 1 бал).  

Підсумкова максимальна кількість балів 100.  

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (конспекти наукової літератури – 2, практичні роботи 

–2). 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть 

їх оригінальними дослідженнями, міркуваннями. Відсутність посилань 

на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання 

в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмових роботах студентів є підставою для їх 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають всі лекції та практичні зайняття курсу. 

Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати 

заняття. В будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися 

всіх строків визначених для виконання всіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом.  

Література. Вся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 



рекомендованих.  

Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі, бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студентів під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях, не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання.  

Питання до екзамену  1. Інженерна психологія як галузь практичної психології.  

2. Основні етапи виникнення інженерної психології.  

3. Основні методи інженерної психології.  

4. Основні завдання інженерної психології та їх динаміка у світлі 

сучасних тенденцій розвитку практичної психології в Україні.  

5. Основні перспективи розвитку інженерної психології на сучасному 

етапі розвитку техніки.  

6. Напрямки прикладних психологічних досліджень у системах 

«людина-техніка».  

7. Основні принципи організації систем «людина-техніка».  

8. Основні особливості психофізіологічного напрямку розвитку 

прикладних психологічних досліджень у системах «людина-техніка».  

9. Особливості системотехнічного напрямку інженерно-психологічних 

досліджень.  

10. Основні особливості та специфіка експлуатаційного напрямку 

інженерно-психологічних досліджень.  

11. Основний зміст та особливості психолого-педагогічного напрямку 

інженерно-психологічних досліджень.  

12. Напрямки міждисциплінарних знань у забезпеченні ефективності 

систем «людина-техніка».  

13. Ергономіка та її предмет у системі міждисциплінарних знань.  

14. Співвідношення і відмінності ергономіки та інженерної психології.  

15.Принципи класифікації та види систем «людина-машина». 

16.Основні складові психологічної структури систем «людина-

машина». 

17.Відмінностіхарактеристиксистем«людина-техніка»і «людина-

машина» та особливості появи цієї термінології. 

18.Основні компоненти систем «людина-техніка». 

19.Критерії розподілу функцій між людиною та машиною. 

20.Основні функції та ролі людини в системі «людина-техніка». 

21.Психологічний аналіз можливостей і межі людини і машини. 

22.Основні особливості взаємодії в системах «людина-техніка». 

23.Інформаційна модель і психологічний зміст цього поняття. 

24.Концептуальна модель, її відмінності та спільне з інформаційною 

моделлю. 

25.Особливості видів технічних засобів та їх вплив на людину-

оператора. 

26.Основні етапи діяльності людини-оператора. 

27.Основніпсихологічніособливостідіяльностілюдини-оператора, що 

відокремлюють її від інших видів трудової діяльності людини. 

28.Основні компоненти психологічної системи діяльності людини-

оператора. 

29.Основні особливості пізнавальних процесів людини-оператора. 

30.Вашерозуміння процесу прийняття рішення людиною-оператором, 

його психологічний зміст і складові. 

31.Психологічніособливостітароль психомоторних процесів людини-

оператора, місце в психологічній системі діяльності робочих рухів. 

32.Основні професійно важливі групи якостей людини-оператора. 

33.Професійно важливі напрямки психодіагностики та відбору 

операторів. 

34.Надійністьлюдини-оператораіїїзв’язокз помилками людини у 

системах «людина-техніка». 

35.Психологічні особливості та види помилок людини в системі 

«людина-техніка». 



36.Основні види психічних станів та їх визначення. 

37.Поняття психічного напруження і його зв’язок зі стресом. 

38.Поняття втомленості та її суб’єктивні й об’єктивні показники. 

39.Працездатність людини-оператора, її особливості та критерії. 

40.Шкала та стадії працездатності. 

41.Основні фактори середовища, що впливають на ефективність 

роботи людини в системах «людина-техніка». 

42.Визначте, які умови праці професійно важливі для людини-

оператора. Обґрунтуйте відповідь. 

43.Сенсорні механізми людини-оператора та передумови їх активізації. 

44.Регламентація праці та її складові. 

45.Негативні психічні стани людини-оператора, їх особливості та 

ознаки. 

46.Перевтомлення, його ступені і складові. 

47.Психологічніпринципи організації комфортних робочих місць 

людини-оператора, їх види та особливості. 

48.Види та психологічні особливості робочих місць людини-оператора 

в системах «людина-техніка». 

49.Сутністьпоняття «робочий простір» людини-оператора та його 

професійно важливі компоненти. 

50.Оптимальне розташування засобів відображення інформації. 

51.Змістівашерозумінняуніфікаціїтастандартизаціїінженерно-

психологічних вимог до систем «людина-техніка». 

52.Складовіврахування психологічних і міждисциплінарних знань у 

проектуванні систем «людина-техніка». 

53.Принципи та стадії інженерно-психологічного проектування систем 

«людина-машина». 

54.Оснащення робочого місця людини-оператора і вимоги до його 

комфортності. 

55.Основніетико-професійніпринципи роботи практикуючого 

психолога в системах «людина-техніка». 

56.Основні напрямки роботи практикуючого психолога в системах 

«людина-техніка». 

57.Основнікласи професійно-психологічних завдань практикуючого 

психолога в системах «людина-техніка». 

58.Найважливішіпсихологічніправилароботи практикуючого 

психолога в системах «людина-техніка». 

59.Основнівиди, функції та напрямки роботи психологічної служби в 

системах «людина-техніка». 

60.Змістіформи реалізації психологічної підтримки людини-оператора 

в системах «людина-техніка».. 

Опитування  Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу: https://forms.gle/8QbQE1xHMEycXfgf9  

 

СХЕМА КУРСУ 

 

 

Тиж. / 

дата / год.  

 

 

 

Тема, план, короткі 

тези  

 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія,  

групова  

робота  

 

 

 

Література. *** 

Ресурси в інтернеті  

 

 

 

Завдання, год  

 

 

Термін 

виконан

ня  

 

1 тиждень 

/2 год. 

Розділ 1. Вступ в 

інженерну психологію  

 

Тема 1. Інженерна 

психологія як галузь 

психологічної науки і 

сфера діяльності 

лекція 1.Дмитриева М. А. 

Психология труда и 

инженерная психология: 

Учеб. пособие / М. А. 

Дмитриева, А. А. 

Крылов, А. И. 

Нафтульев. – Л.: Изд-во 

ЛГУ, 2009.  

підготовка до 

семінарського 

заняття, 

опрацювання 

рекомендованих 

статей / 1 год.  

 

1 

тиждень 



практикуючого 

психолога  

Інженерна психологія 

як практично-

орієнтована прикладна 

галузь психологічної 

науки.  

Основні завдання 

інженерної психології 

та їх динаміка у світлі 

сучасних тенденцій 

розвитку практичної і 

прикладної психології.  

Етапи виникнення 

інженерної психології.  

Перспективи розвитку 

інженерної психології 

в контексті практичної 

психології систем 

«людина-техніка». 

2. Инженерная психология 

/ Под ред. Г. К. Середы. 

– К.: Выща  шк., 2006.  

3. Ломов Б. Ф. Справочник 

по инженерной 

психологи / Б. Ф. Ломов. 

– М.: Машиностроение, 

2012.  

4.Рибалка В. В. Психологія 

праці особистості / В. В. 

Рибалка. – К., 2006.  

5.Стрелков Ю. К. 

Инженерная и 

профессиональная 

психология: Учеб. 

пособие для вузов / Ю. 

К. Стрелков. – М.: ИО 

Академия, 2001. 

 1 тиждень  

 /2 год. 

Семінар до теми 1. 

Інженерна психологія 

як галузь 

психологічної науки і 

сфера діяльності 

практикуючого 

психолога  

Дисципліна інженерна 

психологія як 

практично-орієнтована 

прикладна галузь 

психологічної науки.  

Визначення основних 

завдань інженерної 

психології та їх 

динаміка у світлі 

сучасних тенденцій 

розвитку практичної і 

прикладної психології.  

Шляхи розвитку та 

виникнення інженерної 

психології.  

Основні перспективи 

розвитку інженерної 

психології в контексті 

практичної психології 

систем «людина-

техніка». 

семінар 1.Ломов Б. Ф. Инженерная 

психология / Б. Ф. 

Ломов, В. И. Рубанин, В. 

Ф. Венда. – М., 2007.  

2.Методология 

инженерной психологии, 

психологии труда и 

управления / Под. ред. Б. 

Ф. Ломова, В. Ф. Венды. 

– М.: Наука, 2001.  

3.Основы инженерной 

психологи: Учеб. для 

техн. уч. завед. / Под. 

ред. Б. Ф. Ломова. – М.: 

Высш. шк., 2006.  

4.Рибалка В. В. Психологія 

праці особистості / В. В. 

Рибалка. – К., 2006.  

5.Стрелков Ю. К. 

Инженерная и 

профессиональная 

психология: Учеб. 

пособие для вузов / Ю. 

К. Стрелков. – М.: ИО 

Академия, 2001  

6. ДСТУ 3899-99. Дизайн і 

ергономіка. Терміни та 

визначення. – К.: 

Держстандарт України, 

2009. 

підготовка до 

семінарського 

заняття, 

опрацювання 

рекомендованих 

статей / 2 год.  

 

1 

тиждень 

2тиждень  

/ 2 год.  

Тема 2. Система 

«людина-техніка» 

Перспективи 

розвитку інженерної 

психології в контексті 

практичної психології 

систем «людина-

техніка».  

Принципи організації 

систем «людина-

лекція 1.Дубровский В. Я. 

Проблемы системного 

инженерно-

психологического 

проектирования / В. Я. 

Дубровский, Л. П. 

Шедровицкий. – М. : 

Изд-во МГУ, 2001.  

2.Завалишина Д. Н. 

Психологический анлиз 

оперативного 

підготовка до 

семінарського 

заняття, 

опрацювання 

рекомендованих 

статей / 1 год.  

 

2 

тиждень 



техніка». 

 

мышления: Учеб. 

пособие / Д. Н. 

Завалишина. – Л.: Изд-

во ЛГУ, 2009.  

3.Зараковский Г. М. 

Психофизиологический 

анализ трудовой 

деятельности / Г. М. 

Зараковский. – М.: 

Наука, 2015.  

4. Зинченко В. П. Основы 

эргономики / В. П. 

Зинченко, В. М. 

Мунипов. – М., 2009.  

2тиждень  

/ 2 год. 

Семінар до теми 2. 

Система «людина-

техніка» 

Етапи розвитку 

інженерної психології 

в контексті 

практичної психології 

систем «людина-

техніка».  

Ключові принципи 

організації систем 

«людина-техніка». 

семінар 1. Инженерная психология 

/ Под ред. Г. К. Середы. 

– К.: Выща  шк., 2006.  

2. Ломов Б. Ф. Справочник 

по инженерной 

психологи / Б. Ф. Ломов. 

– М.: Машиностроение, 

2012.  

3.Рибалка В. В. Психологія 

праці особистості / В. В. 

Рибалка. – К., 2006.  

4.Електронні ресурси 

Національної бібліотеки 

України ім. В. І. 

Вернадського 

http://www.nbuv.gov.ua/n

ode/2116 

підготовка до 

семінарського 

заняття, 

опрацювання 

рекомендова-

них статей, 

підготовка 

презентацій до 

теми семінару / 

2 год.  

 

2 

тиждень 

3тиждень  

/ 2 год. 

Розділ 2. 

Психологічна 

характеристика 

систем «людина-

техніка» 

 

Тема 3. 

Психологічна 

характеристика та 

види систем 

«людина-техніка»  

Базові поняття 

психологічного опису 

систем «людина-

техніка». Особливості 

взаємодії в системах 

«людина-техніка». 

 

лекція 1.Дмитриева М. А. 

Психология труда и 

инженерная психология: 

Учеб. пособие / М. А. 

Дмитриева, А. А. 

Крылов, А. И. 

Нафтульев. – Л.: Изд-во 

ЛГУ, 2009.  

2. Инженерная психология 

/ Под ред. Г. К. Середы. 

– К.: Выща  шк., 2006.  

3. Ломов Б. Ф. Справочник 

по инженерной 

психологи / Б. Ф. Ломов. 

– М.: Машиностроение, 

2012.  

4.Рибалка В. В. Психологія 

праці особистості / В. В. 

Рибалка. – К., 2006.  

 

підготовка до 

семінарського 

заняття, 

опрацювання 

рекомендованих 

статей / 1 год.  

 

3 

тиждень 

3тиждень  

/ 2 год. 
Семінар до теми 3.  

Психологічна 

характеристика та 

види систем 

«людина-техніка»  

Виокремлення 

ключових понять 

психологічного опису 

систем «людина-

техніка». Головні 

особливості взаємодії 

семінар 1.Дубровский В. Я. 

Проблемы системного 

инженерно-

психологического 

проектирования / В. Я. 

Дубровский, Л. П. 

Шедровицкий. – М. : 

Изд-во МГУ, 2001.  

2.Завалишина Д. Н. 

Психологический анлиз 

оперативного 

мышления: Учеб. 

підготовка до 

семінарського 

заняття, 

опрацювання 

рекомендованих 

статей / 1 год.  

 

3 

тиждень 



в системах «людина-

техніка». 

 

пособие / Д. Н. 

Завалишина. – Л.: Изд-

во ЛГУ, 2009.  

3.ДСТУ 3899-99. Дизайн і 

ергономіка. Терміни та 

визначення. – К.: 

Держстандарт України, 

2009. 

4.База даних PsycINFO 

Американської 

психологічної асоціації 

https://www.apa.org/pubs/

databases/psycinfo  

4тиждень  

/ 2 год. 
Тема4. Психологічна 

структура та 

розподіл функцій в 

системах «людина-

машина»  
Особливості 

раціонального 

розподілу функцій у 

системах «людина- 

техніка».  

Принципи та критерії 

раціонального 

розподілу функцій у 

системах «людина-

машина».  

Психологічний аналіз 

можливостей людини 

і машини. 

лекція 1.Основы инженерной 

психологи: Учеб. для 

техн. уч. завед. / Под. 

ред. Б. Ф. Ломова. – М.: 

Высш. шк., 2006.  

2.Рибалка В. В. Психологія 

праці особистості / В. В. 

Рибалка. – К., 2006.  

3.Стрелков Ю. К. 

Инженерная и 

профессиональная 

психология: Учеб. 

пособие для вузов / Ю. 

К. Стрелков. – М.: ИО 

Академия, 2001  

4. ДСТУ 3899-99. Дизайн і 

ергономіка. Терміни та 

визначення. – К.: 

Держстандарт України, 

2009. 

підготовка до 

семінарського 

заняття, 

опрацювання 

рекомендованих 

статей / 1 год.  

 

4 

тиждень 

4тиждень  

/ 2 год. 

Семінар до теми 4 . 

Психологічна 

структура та 

розподіл функцій в 

системах «людина-

машина»  

Класифікація 

особливостей 

раціонального 

розподілу функцій у 

системах «людина-

техніка».  

Основні принципи та 

критерії 

раціонального 

розподілу функцій у 

системах «людина-

машина».  

Здійснення 

психологічного 

аналізу можливостей 

людини і машини. 

семінар 1. Инженерная психология 

/ Под ред. Г. К. Середы. 

– К.: Выща  шк., 2006.  

2. Ломов Б. Ф. Справочник 

по инженерной 

психологи / Б. Ф. Ломов. 

– М.: Машиностроение, 

2012.  

3.Рибалка В. В. Психологія 

праці особистості / В. В. 

Рибалка. – К., 2006.  

4.ДСТУ 3899-99. Дизайн і 

ергономіка. Терміни та 

визначення. – К.: 

Держстандарт України, 

2009. 

5.База даних PsycINFO 

Американської 

психологічної асоціації 

https://www.apa.org/pubs/

databases/psycinfo 

підготовка до 

семінарського 

заняття, 

опрацювання 

рекомендованих 

статей / 1 год.  

 

4 

тиждень 

5 

тиждень  

/ 2 год 

Розділ 3. 

Психологічні основи 

діяльності людини в 

системах «людина-

техніка» 

Тема 5. 

лекція 1.Дубровский В. Я. 

Проблемы системного 

инженерно-

психологического 

проектирования / В. Я. 

Дубровский, Л. П. 

Шедровицкий. – М. : 

підготовка до 

семінарського 

заняття, 

опрацювання 

рекомендованих 

статей / 1 год.  

5 

тиждень 



Психологічні 

особливості 

діяльності людини-

оператора  

Психологічний зміст 

та особливості етапів 

діяльності людини в 

системах «людина-

техніка».  

Особливості видів 

технічних засобів та 

їх вплив на людину.  

Психологічна 

макроструктура 

діяльності людини-

оператора. 

 

Изд-во МГУ, 2001.  

2.Завалишина Д. Н. 

Психологический анлиз 

оперативного 

мышления: Учеб. 

пособие / Д. Н. 

Завалишина. – Л.: Изд-

во ЛГУ, 2009.  

3.ДСТУ 3899-99. Дизайн і 

ергономіка. Терміни та 

визначення. – К.: 

Держстандарт України, 

2009. 

4.Електронні ресурси 

Національної бібліотеки 

України ім. В. І. 

Вернадського 

http://www.nbuv.gov.ua/n

ode/2116 

 

5 

тиждень  

/ 2 год 

Семінар до теми 5.  

Психологічні 

особливості 

діяльності людини-

оператора  

Визначення 

психологічного 

змісту та 

особливостей 

діяльності людини в 

системах «людина-

техніка».  

Характеристики типів 

технічних засобів та 

їх вплив на людей.  

Ключова 

психологічна 

макроструктура 

діяльності людини-

оператора. 

семінар 1.Дмитриева М. А. 

Психология труда и 

инженерная психология: 

Учеб. пособие / М. А. 

Дмитриева, А. А. 

Крылов, А. И. 

Нафтульев. – Л.: Изд-во 

ЛГУ, 2009.  

2. Инженерная психология 

/ Под ред. Г. К. Середы. 

– К.: Выща  шк., 2006.  

3. Ломов Б. Ф. Справочник 

по инженерной 

психологи / Б. Ф. Ломов. 

– М.: Машиностроение, 

2012.  

4.Рибалка В. В. Психологія 

праці особистості / В. В. 

Рибалка. – К., 2006.  

підготовка до 

семінарського 

заняття, 

опрацювання 

рекомендованих 

статей / 1 год.  

 

5 

тиждень 

6 

тиждень  

/ 2 год 

Тема 6. 

Психологічна 

система діяльності 

людини-оператора  

Основні 

функціональні блоки 

психологічної 

системи діяльності 

людини-оператора.  

Мотиви, цілі та 

програма діяльності 

людини-оператора.  

Інформаційна основа 

діяльності людини в 

системах «людина-

техніка» 

Зміст і склад 

професійно важливих 

якостей людини-

оператора.  

Психологічні 

підсистеми діяльності 

людини-оператора та 

лекція 1. Инженерная психология 

/ Под ред. Г. К. Середы. 

– К.: Выща  шк., 2006.  

2. Ломов Б. Ф. Справочник 

по инженерной 

психологи / Б. Ф. Ломов. 

– М.: Машиностроение, 

2012.  

3.Рибалка В. В. Психологія 

праці особистості / В. В. 

Рибалка. – К., 2006.  

4.ДСТУ 3899-99. Дизайн і 

ергономіка. Терміни та 

визначення. – К.: 

Держстандарт України, 

2009. 

5.База даних PsycINFO 

Американської 

психологічної асоціації 

https://www.apa.org/pubs/

databases/psycinfo 

підготовка до 

семінарського 

заняття, 

опрацювання 

рекомендованих 

статей / 1 год.  

 

6 

тиждень 



особливості і 

динаміка професійно 

важливих якостей. 

6 

тиждень  

/ 2 год 

Семінар до теми 6.  

Психологічна 

система діяльності 

людини-оператора  

Визначення головних 

функціональних 

блоків психологічної 

системи діяльності 

людини-оператора.  

Визначення ключових 

мотивів, цілей та 

програм діяльності 

людини-оператора.  

Професійно важливі 

якості людини-

оператора.: зміст, 

завдання. 

Особливості та 

динаміка професійно 

важливих якостей 

психологічних 

підсистем діяльності 

людини-оператора. 

семінар  1.Дубровский В. Я. 

Проблемы системного 

инженерно-

психологического 

проектирования / В. Я. 

Дубровский, Л. П. 

Шедровицкий. – М. : 

Изд-во МГУ, 2001.  

2.Завалишина Д. Н. 

Психологический анлиз 

оперативного 

мышления: Учеб. 

пособие / Д. Н. 

Завалишина. – Л.: Изд-

во ЛГУ, 2009.  

3.ДСТУ 3899-99. Дизайн і 

ергономіка. Терміни та 

визначення. – К.: 

Держстандарт України, 

2009. 

4.Електронні ресурси 

Національної бібліотеки 

України ім. В. І. 

Вернадського 

http://www.nbuv.gov.ua/n

ode/2116 

підготовка до 

семінарського 

заняття, 

опрацювання 

рекомендованих 

статей / 1 год.  

 

6 

тиждень 

7 

тиждень  

/ 2 год 

Розділ 4. 

Психологічний 

супровід в 

організаціях систем 

«людина-техніка» 

 

Тема 7. Етичні 

принципи, 

напрямки та види 

професійно-

психологічних 

завдань у системах 

«людина-техніка»  

Психологічні 

особливості систем 

«людина-техніка».  

Психологічні 

принципи та правила 

професійної 

діяльності 

практикуючого 

психолога в системах 

«людина-техніка».  

Зміст, форма та 

методи діяльності 

практикуючого 

психолога в системах 

«людина-техніка».  

Професійно важливі 

напрямки та завдання 

практикуючого 

психолога в системах 

«людина-техніка». 

лекція 1.Дубровский В. Я. 

Проблемы системного 

инженерно-

психологического 

проектирования / В. Я. 

Дубровский, Л. П. 

Шедровицкий. – М. : 

Изд-во МГУ, 2001.  

2.Завалишина Д. Н. 

Психологический анлиз 

оперативного 

мышления: Учеб. 

пособие / Д. Н. 

Завалишина. – Л.: Изд-

во ЛГУ, 2009.  

3.ДСТУ 3899-99. Дизайн і 

ергономіка. Терміни та 

визначення. – К.: 

Держстандарт України, 

2009. 

4.Електронні ресурси 

Національної бібліотеки 

України ім. В. І. 

Вернадського 

http://www.nbuv.gov.ua/n

ode/2116 

5.База даних PsycINFO 

Американської 

психологічної асоціації 

https://www.apa.org/pubs/

databases/psycinfo 

підготовка до 

семінарського 

заняття, 

опрацювання 

рекомендованих 

статей / 1 год.  

 

7 

тиждень 

http://www.nbuv.gov.ua/node/2116
http://www.nbuv.gov.ua/node/2116


7 

тиждень  

/ 2 год 

Семінар до теми 7.  

Етичні принципи, 

напрямки та види 

професійно-

психологічних 

завдань у системах 

«людина-техніка»  
Головні психологічні 

особливості систем 

«людина-техніка».  

Ключові психологічні 

принципи та правила 

професійної 

діяльності 

практикуючого 

психолога в системах 

«людина-техніка».  

Зміст, форма та 

методи діяльності 

практикуючого 

психолога в системах 

«людина-техніка».  

Визначення 

професійно важливих 

напрямків та завдань 

практикуючих 

психолоів в системах 

«людина-техніка». 

семінар 1.Ломов Б. Ф. Инженерная 

психология / Б. Ф. 

Ломов, В. И. Рубанин, В. 

Ф. Венда. – М., 2007.  

2.Методология 

инженерной психологии, 

психологии труда и 

управления / Под. ред. Б. 

Ф. Ломова, В. Ф. Венды. 

– М.: Наука, 2001.  

3.Основы инженерной 

психологи: Учеб. для 

техн. уч. завед. / Под. 

ред. Б. Ф. Ломова. – М.: 

Высш. шк., 2006.  

4.Рибалка В. В. Психологія 

праці особистості / В. В. 

Рибалка. – К., 2006.  

5.Стрелков Ю. К. 

Инженерная и 

профессиональная 

психология: Учеб. 

пособие для вузов / Ю. 

К. Стрелков. – М.: ИО 

Академия, 2001  

6. ДСТУ 3899-99. Дизайн і 

ергономіка. Терміни та 

визначення. – К.: 

Держстандарт України, 

2009. 

підготовка до 

семінарського 

заняття, 

опрацювання 

рекомендованих 

статей / 1 год.  

 

7 

тиждень 

8 

тиждень  

/ 2 год 

Тема 8. 

Психологічна 

служба в системах 

«людина-техніка»  
Психологічні та 

організаційні 

труднощі діяльності 

практикуючого 

психолога в системах 

«людина-техніка».  

Основні функції 

психологічної служби 

в системах «людина-

техніка». 

лекція 1.Завалишина Д. Н. 

Психологический анлиз 

оперативного 

мышления: Учеб. 

пособие / Д. Н. 

Завалишина. – Л.: Изд-

во ЛГУ, 2009.  

2.ДСТУ 3899-99. Дизайн і 

ергономіка. Терміни та 

визначення. – К.: 

Держстандарт України, 

2009. 

3.Електронні ресурси 

Національної бібліотеки 

України ім. В. І. 

Вернадського 

http://www.nbuv.gov.ua/n

ode/2116 

підготовка до 

семінарського 

заняття, 

опрацювання 

рекомендованих 

статей / 1 год.  

 

8 

тиждень 

8 

тиждень  

/ 2 год 

Семінар до теми 8. 
Виокремлення 

психологічних та 

організаційних 

труднощів діяльності 

практикуючого 

психолога в системах 

«людина-техніка».  

Ключові функції 

психологічної служби 

в системах «людина-

техніка». 

семінар 1.Дубровский В. Я. 

Проблемы системного 

инженерно-

психологического 

проектирования / В. Я. 

Дубровский, Л. П. 

Шедровицкий. – М.: 

Изд-во МГУ, 2001.  

2.Завалишина Д. Н. 

Психологический анлиз 

оперативного 

мышления: Учеб. 

пособие / Д. Н. 

підготовка до 

семінарського 

заняття, 

опрацювання 

рекомендованих 

статей / 1 год.  

 

8 

тиждень 



Завалишина. – Л.: Изд-

во ЛГУ, 2009.  

3.ДСТУ 3899-99. Дизайн і 

ергономіка. Терміни та 

визначення. – К.: 

Держстандарт України, 

2009. 

9 

тиждень  

/ 2 год 

Тема 9. 

Психологічна 

підтримка людини-

оператора та форми 

її реалізації  
Психологічна 

підтримка людини в 

системах «людина-

техніка» та її зміст.  

Форми та засоби 

реалізації 

психологічної 

підтримки людини-

опертора. 
 

лекція 1.Завалишина Д. Н. 

Психологический анлиз 

оперативного 

мышления: Учеб. 

пособие / Д. Н. 

Завалишина. – Л.: Изд-

во ЛГУ, 2009.  

3.ДСТУ 3899-99. Дизайн і 

ергономіка. Терміни та 

визначення. – К.: 

Держстандарт України, 

2009. 

4.Електронні ресурси 

Національної бібліотеки 

України ім. В. І. 

Вернадського 

http://www.nbuv.gov.ua/n

ode/2116 

підготовка до 

семінарського 

заняття, 

опрацювання 

рекомендованих 

статей / 1 год.  

 

9 

тиждень 

9 

тиждень  

/ 2 год 

Семінар до теми 9.  

Психологічна 

підтримка людини-

оператора та форми 

її реалізації  

Психологічна 

підтримка людини в 

системах «людина-

техніка» та її зміст.  

Форми та засоби 

реалізації 

психологічної 

підтримки людини-

опертора. 
 

семінар 1.Инженерная психология 

/ Под ред. Г. К. Середы. 

– К.: Выща  шк., 2006.  

2.Рибалка В. В. Психологія 

праці особистості / В. В. 

Рибалка. – К., 2006.  

3.ДСТУ 3899-99. Дизайн і 

ергономіка. Терміни та 

визначення. – К.: 

Держстандарт України, 

2009. 

4.База даних PsycINFO 

Американської 

психологічної асоціації 

https://www.apa.org/pubs/

databases/psycinfo 

підготовка до 

семінарського 

заняття, 

опрацювання 

рекомендованих 

статей / 1 год.  

 

9 

тиждень 

 

 

http://www.nbuv.gov.ua/node/2116
http://www.nbuv.gov.ua/node/2116
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