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Михайлюк І.В. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів 

дисципліни «Інженерна психологія» (для бакалаврів). - К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 
2018. —  21 с. 

Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів містять 
пояснювальну записку, навчально-тематичний план, програмний матеріал до вивчення 
дисципліни «Інженерна психологія», вказівки до виконання контрольного завдання, 
варіанти контрольних завдань, питання для самоконтролю, а також список 
рекомендованої літератури. 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Методичні матеріали містять завдання для самостійної роботи студентів з 
дисципліни «Інженерна психологія», складені відповідно до програми вивчення 
дисципліни, вони передбачають ведення студентами опорних конспектів та словника 
психологічних термінів з кожної теми, підготовку відповідей на питання для самоконтролю, 
а також розв’язання творчих завдань. 

Мета самостійної роботи – закріпити теоретичні знання з актуальних 
психологічних питань організації ефективної і надійної роботи людини в системі «людина-
техніка» і психологічного забезпечення систем загалом, розвинути вміння застосовувати їх 
в аналізі конкретних психологічних ситуацій. 

Питання для самоконтролю допомагають студентам оволодіти ґрунтовними 
знаннями з основ інженерної психології та практичної психології, сприяють формуванню 
вмінь ефективно використовувати отримані знання для забезпечення комфортності 
оператора та вдосконалення систем «людина-техніка». Творчі завдання передбачають 
розвиток вмінь застосовувати набуті теоретичні знання для аналізу теоретичних і 
конкретних прикладних проблем з інженерної психології, для психологічного супроводу і 
надання психологічної підтримки у сфері практичної і прикладної психології, інженерної 
психології та ергономіки.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Інженерна психологія» студенти 

повинні: 

Знати: 
 
 предмет і завдання курсу «Інженерна психологія»;   
 основні положення методології інженерної психології; 
 основні завдання інженерної психології та їх динаміку у світлі сучасних 

тенденцій розвитку практичної психології в Україні; 
 принципи класифікації та види систем «людина-машина»; 
 основні функції та ролі людини в системі «людина-техніка»; 
 психологічний зміст понять «інформаційна модель», «концептуальна модель»; 
 основні компоненти психологічної системи діяльності людини-оператора; 
 психологічні особливості та види помилок людини в системі «людина-техніка»; 
 інтегральні показники надійності людини-оператора; 
 основні види, функції та напрями роботи психологічної служби в системах 

«людина-техніка». 
 

Уміти: 

 описати функцію людини-користувача персонального комп’ютера і самої 
машини;  

 визначити перелік професійно важливих якостей особистості для конкретної 
діяльності з врахуванням особливостей їх реалізації у трудовому процесі; 

 сконструювати власну шкалу працездатності за допомогою моделювання типової 
для себе шкали, а також сконструювати криву втоми; 

 орієнтовно спроектувати модельний технічний об’єкт (наприклад клавіатуру, 
орган управління, технічний засіб тощо). Визначити й описати особливості 
роботи психолога на кожному етапі проектування технічного об’єкта; 

 запропонувати тестові методики специфічних можливостей суб’єкта навчальної 
діяльності щодо професійної придатності в системах «людина-техніка». 

 
 
 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни  

«ІНЖЕНЕРНА ПСИХОЛОГІЯ»  
 

 Назва змістового модуля і теми 
Змістовий модуль І.  Вступ в інженерну психологію 

Тема 1. Інженерна психологія як галузь психологічної науки і сфера діяльності 
практикуючого психолога 

Тема 2. Етапи виникнення інженерної психології, методи та перспективи її розвитку 
Тема 3. Напрями прикладних психологічних досліджень у системах «людина-

техніка» 
Змістовий модуль ІІ. Психологічна характеристика систем «людина-техніка» 

Тема 4. Психологічна характеристика та види систем «людина-техніка» 
Тема 5. Психологічна структура та розподіл функцій в системах «людина-машина» 
Тема 6. Класифікація автоматизованих систем управління (АСУ) 
Тема 7. Інформаційна та концептуальна модель взаємодії людини і машини 
Змістовий модуль ІІІ.  Психологічні основи діяльності людини в системах «людина-

техніка» 
Тема 8. Психологічні особливості діяльності людини-оператора 
Тема 9. Психологічна система діяльності людини-оператора 
Тема 10. Прийняття рішень і пізнавальні процеси 
Тема 11. Психомоторні процеси і робочі рухи 
Тема 12. Професійно важливі якості 

Змістовий модуль  ІV. Психічні стани та надійність людини в системі 
«людина-техніка» 

Тема 13. Психологія надійності людини в системах «людина-техніка» 
Тема 14. Психологічні особливості помилок і психічні стани оператора  
Тема 15. Працездатність людини оператора та її динаміка 

Змістовий модуль  V.  Психологічний супровід в організаціях систем «людина-
техніка» 

Тема 16. Етичні принципи, напрямки та види професійно-психологічних завдань у 
системах «людина-техніка» 

Тема 17. Психологічна служба в системах «людина-техніка» 
Тема 18. Психологічна підтримка людини-оператора та форми її реалізації 

 Всього: лекц. – 120, семін. – 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Змістовий модуль І. Вступ в інженерну психологію 
Тема 1. Інженерна психологія як галузь психологічної науки і сфера діяльності 

практикуючого психолога 
 

Методичні вказівки: при виконанні завдань студентам необхідно засвоїти 
особливості інженерної психології, її мету і основні завдання. Проаналізувати зміст 
інженерної психології як однієї з прикладних галузей психологічної науки.  

Особливу увагу слід звернути на зв'язок інженерної психології з іншими галузями 
практичної та прикладної психології. 

 
Словникова робота: інженерна психологія, система, система «людина-техніка», 

система «людина-машина», ефективність систем, безпека систем. 
 
Питання та завдання для самоконтролю 

1. Дайте визначення поняття «інженерна психологія». 
2. Розкрийте взаємозв’язок інженерної психології з іншими галузями практичної і 

прикладної психології. 
3. Визначте предмет вивчення інженерної психології.  
4. Сформулюйте основні теоретичні і прикладні цілі інженерної психології. 
5. У чому полягають основні завдання інженерної психології? 
6. Розкрийте особливості інженерної психології як виду професійної діяльності 

практикуючого психолога. 
 
Творчі завдання 

1. Проаналізуйте основні завдання інженерної психології та їх динаміку у світлі сучасних 
тенденцій розвитку практичної психології в Україні.  

2. Складіть схему зв'язку інженерної психології з іншими галузями практичної та 
прикладної психології. 

                            Література: основна [6; 10; 15; 17; 21; 27; 30; 31]; 
 додаткова [13]. 

 
Тема 2. Етапи виникнення інженерної психології, методи та перспективи її 

розвитку 
 

Методичні вказівки: у процесі самостійного вирішення завдань з даної теми, 
студентам необхідно засвоїти етапи і перспективи розвитку інженерної психології, поняття 
про системний підхід в інженерній психології та основні принципи організації системи 
«людина-машина».  

Важливо звернути увагу на основні методи інженерної психології, їх особливості та 
правила застосування.  

 
Словникова робота: система, системний підхід, система «людина-техніка», система 

«людина-машина», метод, методика, модель, теорія. 
 
Питання та завдання для самоконтролю 

1. Розкрийте основні положення методології інженерної психології. 
2. Проаналізуйте основні етапи розвитку інженерної психології. 
3. Чим характеризується сучасний стан розвитку інженерної психології на Заході? 
4. Які особливості розвитку інженерної психології на Україні? 
5. Обгрунтуйте основні перспективи розвитку інженерної психології на сучасному етапі. 



6. Визначте основні методи дослідження інженерної психології. 
 
Творчі завдання 

1. Підготуйте доповідь на тему: «Виникнення і розвиток інженерної психології». 
2. Опишіть у чому полягають основні принципи системного підходу в інженерній  

психології. 
Література: основна [10; 15; 17; 27; 28; 30; 33];  

додаткова [1; 12; 14; 16; 19; 22]. 
 

Тема 3. Напрями прикладних психологічних досліджень у системах «людина-
техніка». 

 
Методичні вказівки: відповіді на поставлені запитання передбачають знання 

студентами основних напрямів розвитку прикладних психологічних досліджень в системі 
«людина-техніка».  

Ретельного аналізу потребує вивчення актуальних проблем інженерної психології як 
прикладної галузі практичної психології.  

 
Словникова робота: психофізіологічний напрямок, системотехнічний напрямок, 

експлуатаційний напрямок, психолого-педагогічний напрямок, профорієнтація, 
профвідбір, професійне навчання, психологічна просвіта. 

  
Питання та завдання для самоконтролю 

1. Визначте напрямки прикладних психологічних досліджень в системах «людина-
техніка». 

2. Наведіть приклади актуальних проблем психофізіологічного напрямку психологічних 
досліджень  в системах «людина-техніка». 

3. Проаналізуйте проблеми системотехнічного напрямку психологічних досліджень в 
системах «людина-техніка». 

4. Охарактеризуйте проблеми експлуатаційного напрямку психологічних досліджень в 
системах «людина-техніка». 

5. У чому полягають основні проблеми психолого-педагогічного напрямку психологічних 
досліджень в системах «людина-техніка». 
 

Творчі завдання 
1. Запропонуйте схему основних напрямків прикладних психологічних досліджень в 

системах «людина-техніка». 
2. Підготуйте реферат на тему: «Інженерна психологія і науково-технічний прогрес». 

Література: основна [10; 15; 17; 25; 27; 28; 30; 33]; 
 додаткова [12; 16; 19; 20; 21; 22]. 

 
Змістовий модуль ІІ. Психологічна характеристика систем «людина-техніка» 

 
Тема 4. Психологічна характеристика та види систем «людина-техніка» 

 
Методичні вказівки: самостійна робота студентів з даної теми передбачає 

оволодіння поняттєвим апаратом системи «людина-машина». У процесі вивчення 
рекомендованої літератури необхідно розглянути підходи до класифікації систем «людина-
машина».  

Відповіді на запитання передбачають знання студентами особливостей взаємодії в 
системах «людина-техніка».   

 



Словникова робота:  система «людина-машина», система «людина-техніка», 
людина-оператор. 

 
Питання та завдання для самоконтролю 

1. Дайте визначення основних складових систем. 
2. Як відбувається взаємодія людини і машини в єдиній системі? 
3. Визначте підстави класифікації людино-машинних систем. 
4. За якими ознаками класифікують системи «людина-машина»? 
5. Дайте визначення детермінованих та не детермінованих систем «людина-машина». 

Творчі завдання 
1. Охарактеризуйте основні принципи взаємодії в системах «людина-техніка». 
2. Опишіть динаміку видів систем «людина-техніка» і видів діяльності людини-оператора. 

Література: основна [9; 10; 15; 17; 25; 30; 33]; 
 додаткова [12; 16; 19; 22]. 

 
Тема 5. Психологічна структура та розподіл функцій в системах «людина-машина» 

 
Методичні вказівки: при виконанні завдань студентам необхідно звернути увагу на 

психологічну структуру, критерії і принципи розподілу функцій людини-оператора і 
машини в системах «людина-техніка».  

Особливу увагу приділити основним функціям людини-оператора в системах 
«людина-машина». 

  
Словникова робота: проблеми автоматизації, критерії, принципи, надійність, 

ефективність, доцільність, раціональність. 
 
Питання та завдання для самоконтролю 

1. Охарактеризуйте можливість і доцільність автоматизації функцій людини? 
2. Обгрунтуйте критерії розподілу функцій між людиною-оператором і машиною. 
3. У чому полягають особливості раціонального розподілу функцій в системах «людина-

техніка»? 
4. Принципи раціонального розподілу функцій в системах «людина-техніка».  
5. Проаналізуйте основні відмінності у можливостях людини і машини? 
6. Які функції доцільно передавати машині? 
7. Які функції доцільно передавати людині? 

Творчі завдання 
1. У чому полягають основні функції людини в умовах взаємодії з машиною.  
2. Порівняйте можливості людини і машини у прийомі інформації, її збереженні і 

відтворенні, переробки та здійснення впливу на зовнішні об’єкти.  
3. Підготуйте доповідь на тему: «Удосконалення техніки і зміна функцій машини як 

досконалого засобу праці людини». 
Література: основна [9; 10; 15; 17; 21; 25; 30; 33]; 

 додаткова [12; 16; 19; 22]. 
 

Тема 6. Класифікація автоматизованих систем управління (АСУ) 
 
Методичні вказівки: у процесі самостійного вирішення завдань з даної теми, 

студентам необхідно звернути увагу на критерії класифікації систем «людина-техніка», 
типи і особливості автоматизованих систем управління.  

Ретельного аналізу потребує вивчення психологічних особливостей АСУ різних 
типів.  

 



Словникова робота: автоматизовані системи управління, типи АСУ, особливості 
АСУ. 

Питання та завдання для самоконтролю 
1. За якими критеріями класифікують АСУ? 
2. Охарактеризуйте типи АСУ. 
3. У чому полягають психологічні особливості АСУ різних типів? 

 
Творчі завдання 

1. Опишіть типологію АСУ.  
2. Проаналізуйте психологічні особливості АСУ. 

Література: основна [10; 15; 17; 20; 21; 25; 30; 33]; 
 додаткова [12; 16; 19; 22]. 

 
Тема 7. Інформаційна та концептуальна модель взаємодії людини і машини 

 
Методичні вказівки: самостійна робота з даної теми передбачає знання студентами 

відмінностей між інформаційною та концептуальною моделями взаємодії людини і 
машини. 

У процесі вивчення літератури важливо проаналізувати психологічні особливості 
інформаційної та концептуальної моделей в системах «людина-техніка». 

Словникова робота: модель, інформаційна модель, концептуальна модель. 
 
Питання та завдання для самоконтролю 

1. Охарактеризуйте інформаційну модель взаємодії людини і машини. 
2. Охарактеризуйте концептуальну модель взаємодії людини і машини. 
3. Чим відрізняється інформаційна модель від концептуальної? 
4. Яка саме модель є первинною, а яка вторинною? 

Творчі завдання 
1. Психологічні особливості інформаційних та концептуальних моделей в системах 

«людина-техніка». 
2. Психологічні правила конструювання інформаційної та концептуальної моделей. 

Література: основна [9; 10; 15; 17; 21; 25; 30; 33]; 
 додаткова [12; 16; 19; 22]. 

 
Змістовий модуль ІІІ. Психологічні основи діяльності людини в системах «людина-

техніка» 
 

Тема 8. Психологічні особливості діяльності людини-оператора 
 
Методичні вказівки: при виконанні завдань студентам необхідно звернути увагу на 

психологічний зміст та особливості етапів діяльності людини в системах «людина-техніка», 
особливості професійної діяльності людини-оператора. 

Відповіді на запитання передбачають знання студентами відмінностей різних 
організаційних форм діяльності людини в системах «людина-техніка», переваги та недоліки 
у професійній діяльності людини-оператора. 

Словникова робота: діяльність, професійна діяльність, операторська діяльність, 
етапи діяльності, інформаційний пошук, індикатор, оперативне поле, макроструктура. 

Питання та завдання для самоконтролю 
1. Дайте психологічне визначення діяльності людини в системах «людина-техніка». 
2. Які етапи діяльності людини в системах «людина-техніка» ви можете назвати? 
3. Зміст діяльності оператора в системах «людина-техніка». 
4. Які фактори впливають на ефективність здійснення етапів діяльності оператора? 



5. Які основні види і фактори складності діяльності людини-оператора ви знаєте? 
6. Охарактеризуйте психологічну макроструктуру діяльності людини. 

 
Творчі завдання 

1. Визначте основні психологічні особливості діяльності людини-оператора, які 
відрізняють операторську діяльність від інших видів трудової діяльності людини. 

2. Опишіть зміст і  структуру діяльності людини-оператора. 
3. У чому полягають особливості професійної діяльності людини-оператора. 

Література: основна [5; 10; 15; 25; 27; 28; 36]; 
 додаткова [6; 19]. 

Тема 9. Психологічна система діяльності людини-оператора 
 
Методичні вказівки: відповіді на поставлені запитання передбачають знання 

студентами поняття психологічна система діяльності людини-оператора, її мотиви, цілі, 
програми та основні критерії успішності. 

Ретельного аналізу потребує вивчення сутності інформаційної основи діяльності, її 
рівнів та особливостей.  

Словникова робота: діяльність, система діяльності, мотиви, сукупність мотивів, 
мотивація, професіоналізація, успішність діяльності, адекватність, динамічність, 
адаптивність. 

Питання та завдання для самоконтролю 
1. Що таке психологічна система діяльності? 
2. Проаналізуйте основні функціональні блоки, компоненти або підсистеми діяльності 

людини-оператора. 
3. Якими є мотиви діяльності людини в системах «людина-техніка»? 
4. Яка основна функція мотивів? 
5. У чому полягає мета діяльності людини в системах «людина-техніка»? 
6. Програма діяльності людини в системах «людина-техніка» та її елементи. 
7. Чим визначається успішність діяльності? 
8. Розкрийте поняття «інформаційна основа діяльності».  
9. Охарактеризуйте рівні інформаційної основи діяльності. 

Творчі завдання 
1. Охарактеризуйте психологічні фактори успішності діяльності людини-оператора. 
2. Опишіть інформаційну основу діяльності людини в системах «людина-техніка»? 

Наведіть приклади. 
Література: основна [1; 5; 7; 10; 15; 17; 25; 27; 28; 36]; 

 додаткова [6; 19]. 
 

Тема 10. Прийняття рішень і пізнавальні процеси 
 
Методичні вказівки: у процесі самостійного вирішення завдань з даної теми, 

студентам необхідно засвоїти пізнавальні процеси людини-оператора, їх сутність, 
психологічні особливості і роль в діяльності людини-оператора.  

Особливу увагу слід звернути на психологічні особливості процесу прийняття 
рішення, його етапи і критерії складності.  

Словникова робота: сенсорно-перцептивні процеси, аналізатори, сприйняття, 
мнемічні процеси, запам’ятовування, збереження, відтворення, реінтеграція, 
реконструкція, безпосередня пам'ять, оперативна пам'ять, довготривала пам'ять, 
короткотривала пам'ять, атенційні процеси, увага, перцептивна пильність, перцептивний 
захист, оперативний образ, прагматичність, адекватність, впорядкованість, специфічність,  
мислення, оперативне мислення, прийняття рішення, проблемна ситуація, атрибуція. 

 



Питання та завдання для самоконтролю 
1. Роль сенсорно-перцептивних процесів у діяльності людини в системах «людина-

техніка». 
2. Значення та роль мнемічних процесів у діяльності людини в системах «людина-

техніка». 
3. Проаналізуйте основні процеси і види пам'яті. 
4. Від чого залежить підвищення продуктивності мнемічних процесів? 
5. Роль атенційних процесів у діяльності людини в системах «людина-техніка». 
6. Психічний образ в регуляції професійної діяльності людини-оператора. 
7. Розкрийте основні психологічні характеристики оперативних образів. 
8. Оперативне мислення та його особливості. 
9. Визначте основні компоненти оперативного мислення. 
10. Які етапи включає процес прийняття рішення? 
11. Психологічні характеристики прийняття рішення. 

Творчі завдання 
1. Підготуйте доповідь на тему «Образні процеси і регуляція діяльності людини-

оператора». 
2. Мислення і прийняття рішень в діяльності людини-оператора. 
3. Які психологічні ефекти може викликати помилковий вибір рішення у діяльності 

людини в системах «людина-техніка»? 
4. Опишіть психологічні особливості та види помилок людини в системі «людина-

техніка». 
Література: основна [1; 7; 10; 15; 22; 25; 27; 28; 31; 36]; 

 додаткова [15; 19]. 
Тема 11. Психомоторні процеси і робочі рухи 

 
Методичні вказівки: при виконанні завдань студентам необхідно засвоїти 

психомоторні процеси діяльності людини-оператора, сутність цих процесів, їх психологічні 
особливості і роль в діяльності людини-оператора.  
         У процесі вивчення літератури важливо проаналізувати особливості фаз 
психомоторних актів та функції психомоторних рухів в діяльності людини-оператора.  

Словникова робота: психофізіологічні можливості, аналізаторні системи, регуляція 
моторної активності, психомоторні акти, фази, операція, дії, сигнал.  

Питання та завдання для самоконтролю 
1. Що таке дії?  
2. Які групи дій ви знаєте? 
3. Охарактеризуйте психомоторні процеси у діяльності людини-оператора. 
4. Визначте особливості фаз психомоторних актів у діяльності людини-оператора. 
5. Які психомоторні рухи у діяльності людини-оператора ви знаєте? 

Творчі завдання 
1. Охарактеризуйте психічні процеси та їх місце в структурі діяльності людини-оператора. 
2. Обгрунтуйте психологічні особливості та роль психомоторних процесів людини-

оператора, їх місце в психологічній системі діяльності робочих рухів. 
3. Підготуйте реферат на тему: «Психологічні фактори успішності діяльності людини-

оператора». 
Література: основна [1; 10; 15; 22; 25; 27; 28; 31; 36]; 

 додаткова [19]. 
 
 
 
 
 



Тема 12. Професійно важливі якості 
 

Методичні вказівки: при виконанні завдань студентам необхідно звернути увагу на 
роль та значення професійно-важливих якостей в успішному здійсненні професійної 
діяльності людини-оператора. 

Ретельного аналізу потребує вивчення структури професійно-важливих якостей 
людини-оператора. 

Словникова робота: професійно-важливі якості, індивідуально-типологічні 
особливості, властивості, сенсорні властивості, перцептивні властивості, мнемічні 
властивості, вольові властивості, сенсорно-моторні реакції. 

Питання та завдання для самоконтролю 
1. Визначте професійно-важливі якості людини-оператора. 
2. Охарактеризуйте перцептивні властивості людини-оператора в системах «людина-

техніка». 
3. Роль сенсорно-моторних реакцій в діяльності людини-оператора. 
4. Проаналізуйте мнемічні властивості людини-оператора. 
5. Розкрийте значення вольових властивостей людини-оператора в системах «людина-

техніка». 
6. Обгрунтуйте професійно важливі напрямки профдіагностики та відбору операторів. 

Творчі завдання 
1. Опишіть особливості визначення професійно-важливих якостей. 
2. Розкрийте зміст поняття «професійно-важливі якості» та побудуйте модель фахівця 

систем «людина-техніка». 
3. У чому полягає значення професійно-важливих-якостей в контексті успішного 

здійснення професійної діяльності людини-оператора. 
4. Визначте комплекс професійно-важливих якостей у системах «людина-техніка» 

високого рівня автоматизації. 
5. Визначте комплекс професійно-важливих якостей у системах «людина-техніка» 

низького рівня автоматизації. 
Література: основна [1; 10; 15; 22; 25; 27; 28; 31; 36]; 

 додаткова [7; 19]. 
 

Змістовий модуль ІV. Психічні стани та надійність людини в системі «людина-
техніка» 

 
Тема 13. Психологія надійності людини в системах «людина-техніка» 

 
Методичні вказівки: відповіді на поставлені запитання передбачають знання 

студентами психологічного змісту та інтегральних показників надійності людини-
оператора. 

Ретельного аналізу потребує вивчення надійності системи «людина-техніка» та 
основних критеріїв надійності оператора. 

Словникова робота: надійність, ефективність, якість, готовність, функціональна 
надійність. 

Питання та завдання для самоконтролю 
1. Визначте, що таке надійність? 
2. Які ви знаєте інтегральні показники надійності людини-оператора? 
3. Охарактеризуйте основні властивості системи «людина-техніка», які визначають 

надійність людини-оператора? 
4. Критерії надійності оператора. 
5. Функціональна надійність та її подвійний сутнісний зміст. 

 



Творчі завдання 
1. Розкрийте психологічний зміст поняття «надійності» людини в системах «людина-

техніка».   
2. Підготуйте доповідь на тему: «Особливості систем «людина-техніка» і надійність 

людини». 
Література: основна [2; 5; 8; 15; 18; 19; 22; 25; 30; 31; 36]; 

 додаткова [9; 11; 17; 19]. 
 

Тема 14. Психологічні особливості помилок і психічні стани оператора 
 
Методичні вказівки: у процесі самостійного вирішення завдань з даної теми, 

студентам необхідно засвоїти психологічні особливості і види помилок людини в системі 
«людина-техніка».  

Особливу увагу слід приділити основним видам психічних станів людини-оператора 
та визначати психологічні показники психічних станів людини-оператора в системах 
«людина-техніка». 

Словникова робота: помилка, відмова, засоби діяльності, умови діяльності, зміст 
діяльності, організація діяльності, психіка, психічні стани, психічне стомлення, психічне 
напруження, стрес, психоемоційний стрес, тривожність, індиферентний стан. 

Питання та завдання для самоконтролю 
1. Відмови та їх наслідки для системи «людина-машина». 
2. Види помилок людини в системі «людина-техніка». 
3. Які ви знаєте основні види психічних станів людини-оператора в системах «людина-

техніка»? 
4. Проаналізуйте стадії втомленості та їх особливості. 
5. Охарактеризуйте стадії психічного напруження. 
6. Стрес як психічний стан людини. 
7. Які ви знаєте типи поведінки людини-оператора що знаходиться у стані стресу? 

Творчі завдання 
1. Підготуйте доповідь на тему: «Психологічні особливості помилок людини в системі 

«людина-техніка». 
2. Охарактеризуйте психологічні показники психічних станів людини-оператора в 

системах «людина-техніка». 
Література: основна [2; 5; 8; 15; 18; 19; 22; 25; 30; 31; 36]; 

 додаткова [9; 11; 18; 19]. 
 

 
Тема 15. Працездатність людини оператора та її динаміка 

 
Методичні вказівки: самостійна робота з даної теми передбачає знання студентами 

особливостей працездатності людини-оператора, стадії та шляхи підвищення 
працездатності людини-оператора в системах «людина-техніка». 

Відповіді на запитання передбачають уміння студентів будувати шкалу 
працездатності. 

Словникова робота: дієздатність, працездатність, шкала працездатності, втома, 
втомленість, показники втомленості, ресурси. 

Питання та завдання для самоконтролю 
1. Працездатність людини-оператора, її особливості та критерії. 
2. Зміст поняття «шкала працездатності» та її призначення. 
3. У чому полягає значення «шкали працездатності» для систем «людина-техніка»? 
4. Поняття втомленості, суб’єктивні та об’єктивні показники втоми. 
5. Шляхи підвищення працездатності людини-оператора. 



Творчі завдання 
1. Опишіть психологічні ознаки й особливості втомленості як психічного стану та 

передумови його виникнення. 
2. Сконструювати власну шкалу працездатності.   

Література: основна [2; 5; 8; 15; 18; 19; 22; 25; 30; 31; 36]; 
 додаткова [9; 11; 18; 19]. 

 
Змістовий модуль  V.  Психологічний супровід в організаціях систем «людина-

техніка» 
 

Тема 16. Етичні принципи, напрямки та види професійно-психологічних завдань у 
системах «людина-техніка» 

 
Методичні вказівки: при виконанні завдань студентам необхідно звернути увагу на 

основні етико-професійні принципи роботи практикуючого психолога в системах «людина-
техніка». Визначити зміст, форми, методи і основні напрями роботи практикуючого 
психолога в системах «людина-техніка». 

Особливу увагу приділити основним класам професійно-психологічних завдань 
практикуючого психолога в системах «людина-техніка». 

Словникова робота: практикуючий психолог, рівень професіоналізму 
практикуючого психолога, етико-професійні принципи, етичний кодекс, психологічні 
правила, зміст діяльності практикуючого психолога. 

Питання та завдання для самоконтролю 
1. Психологічні вимоги до практикуючого психолога який працює в системах «людина-

техніка». 
2. Професійно-важливі якості практикуючого психолога систем «людина-техніка». 
3. Охарактеризуйте особливості систем «людина-техніка». 
4. Правові і етичні норми діяльності практикуючого психолога в системах «людина-

техніка». 
5. Визначте основні етико-професійні принципи роботи практикуючого психолога в 

системах «людина-техніка». 
6. Проаналізуйте основні психологічні правила роботи практикуючого психолога в 

системах «людина-техніка». 
7. Розкрийте зміст, форми і методи роботи практикуючого психолога в системах «людина-

техніка». 
8. Сформулюйте основні напрями роботи практикуючого психолога в системах «людина-

техніка». 
Творчі завдання 

1. Підготуйте доповідь на тему: «Обговорення етичних норм і вимог в роботі 
практикуючого психолога у системах «людина-техніка». 

2. Проаналізуйте основні професійно-психологічні завдання практикуючого психолога в 
системах «людина-техніка». 

3. Побудуйте модель особистості практикуючого психолога у системах «людина-
техніка». 

Література: основна [8; 23; 25; 27; 28; 31]; 
 додаткова [11; 14; 16; 17; 18; 20]. 

 
Тема 17. Психологічна служба в системах «людина-техніка». 

 
Методичні вказівки: у процесі самостійного вирішення завдань з даної теми, 

студентам необхідно засвоїти основні види, функції і напрямки роботи психологічної 
служби в системах «людина-техніка». 



Особливу увагу слід звернути на професійно-психологічні задачі сучасної 
психологічної служби в системах «людина-техніка». 

Словникова робота: психологічна служба, психологічна культура, професійна 
підготовка, адаптація, психічне здоров’я, психічна просвіта. 

Питання та завдання для самоконтролю 
1. Охарактеризуйте основні види психологічної служби в системах «людина-техніка». 
2. Визначте напрями роботи психологічної служби в системах «людина-техніка». 
3. Проаналізуйте психологічні та організаційні труднощі у діяльності практикуючого 

психолога в системах «людина-техніка». 
4. Сформулюйте основні функції психологічної служби в системах «людина-техніка». 
5. Обгрунтуйте професійно-психологічні задачі сучасної психологічної служби в системах 

«людина-техніка».  
Творчі завдання 

1. Опишіть особливості функціонування психологічної служби в системах «людина-
техніка». 

2. Проаналізуйте психологічні і професійні труднощі у підготовці і діяльності 
практикуючих психологів в системах «людина-техніка». 

Література: основна [8; 23; 25; 27; 28;31]; 
 додаткова [11; 14; 16; 17; 18; 20]. 

 
Тема 18. Психологічна підтримка людини-оператора та форми її реалізації  

 
Методичні вказівки: при виконанні завдань студентам необхідно засвоїти зміст 

психологічної підтримки людини в системах «людина-техніка», форми та засоби реалізації 
психологічної підтримки людини в системах «людина-техніка».   

У процесі вивчення літератури особливу увагу слід звернути на форми реалізації 
психологічного супроводу професійної діяльності людини-оператора. 

Словникова робота: психологічна підтримка, психологічний супровід, корекційна 
робота, реабілітаційна робота. 

Питання та завдання до самоконтролю 
1. Зміст психологічної підтримки людини в системах «людина-техніка». 
2. Сформулюйте основні форми реалізації психологічної підтримки людини в системах 

«людина-техніка». 
3. Охарактеризуйте методи психологічної підтримки людини в системах «людина-

техніка». 
4. Особливості психологічного супроводу професійної діяльності людини-оператора. 
5. Форми реалізації психологічного супроводу професійної діяльності людини-оператора. 

Творчі завдання 
1. Опишіть як можна визначити ефективність психологічного супроводу? 
2. Підготуйте доповідь на тему: «Психологічне консультування в системах «людина-

техніка», його особливості і методи». 
Література: основна [8; 23; 25; 27; 28;31]; 

 додаткова [11; 14; 16; 17; 18; 20]. 
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