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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

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 різнопредметному колективі спеціалістів, що, у свою чергу, 
забезпечить можливості комфортного, ефективного і надійного функціонування системи 
«людина-техніка». 

Мета вивчення курсу «Інженерна психологія» – засвоїти базові знання з актуальних 
психологічних питань організації ефективної і надійної роботи людини в системах 
«людина-техніка» та психологічного забезпечення систем загалом. 

З метою поглиблення, закріплення знань, перевірки якості їх засвоєння до програми 
включені варіанти контрольних завдань, питання для самоконтролю, а також список 
рекомендованої літератури. 

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 

 
 
 



ЗМІСТ 
дисципліни 

«ІНЖЕНЕРНА ПСИХОЛОГІЯ»  
 

Змістовий модуль І. Вступ в інженерну психологію 
 

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

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

  
Тема 2. Етапи виникнення інженерної психології, методи 

та перспективи її розвитку 
 

Етапи виникнення інженерної психології.  
Перспективи розвитку інженерної психології в контексті практичної психології 

систем «людина-техніка».  
Принципи організації систем «людина-техніка».  
Методи інженерної психології та їх особливості. 

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» 
 

Психофізіологічний напрям розвитку прикладних психологічних досліджень у 
системах «людина-техніка». 

Системотехнічний напрям. 
Експлуатаційний напрям. 
Психолого-педагогічний напрям. 

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» 

 
Базові поняття психологічного опису систем «людина-техніка». Особливості 

взаємодії в системах «людина-техніка». 
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» 
 

Особливості раціонального розподілу функцій у системах «людина- техніка». 
Принципи та критерії раціонального розподілу функцій у системах «людина-

машина». 



Психологічний аналіз можливостей людини і машини. 
Література: основна [9; 10; 15; 17; 21; 25; 30; 33]; 

 додаткова [12; 16; 19; 22]. 
 

Тема 6. Класифікація автоматизованих систем управління (АСУ) 
 

Критерії класифікації систем «людина-техніка». Типи та особливості 
автоматизованих систем управління. 

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 

 
Інформаційна модель та її особливості. Характеристика концептуальної моделі.  
Взаємозв’язок інформаційної та концептуальної моделей. 
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 
 

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. 

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

 
Тема 9. 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» 

Література: основна [1; 5; 7; 10; 15; 17; 25; 27; 28; 36]; 
 додаткова [6; 19]. 

Тема 10. Прийняття рішень і пізнавальні процеси 
 

Сенсорно-перцептивні процеси в діяльності людини-оператора. 
Мнемічні процеси.  
Атенційні процеси.  
Образні процеси і регуляція діяльності людини-оператора. 
Оперативне мислення та його особливості. 

Література: основна [1; 7; 10; 15; 22; 25; 27; 28; 31; 36]; 
 додаткова [15; 19]. 

Тема 11. Психомоторні процеси і робочі рухи 
Фази психомоторних актів у діяльності людини-оператора. 
Психомоторні процеси та їх специфіка. 

Література: основна [1; 10; 15; 22; 25; 27; 28; 31; 36]; 
 додаткова [19]. 



Тема 12. Професійно важливі якості 
 

Зміст і склад професійно важливих якостей людини-оператора. 
Психологічні підсистеми діяльності людини-оператора та особливості і динаміка 

професійно важливих якостей. 
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» 

 
Психологічний зміст надійності людини-оператора. 
Інтегральні показники надійності людини-оператора. 
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 

 
Психологічний зміст помилок оператора. 
Види «відмов» людини-оператора та їх особливості. 
Психологічні причини виникнення помилок у системах «людина-техніка».  
Психічний стан втомленості та його психологічна характеристика. 
Стадії втомленості та їх особливості. 
Психологічні показники психічних станів людини. 

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 
 

Дієздатність та працездатність. 
Шкала працездатності: стадії та їх особливості. 
Показники втомленості. 
Шляхи підвищення працездатності людини-оператора. 

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» 
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». 
Література: основна [8; 23; 25; 27; 28; 31]; 

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



Тема 17. 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». 

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  

 
Психологічна підтримка людини в системах «людина-техніка» та її зміст. 
Форми та засоби реалізації психологічної підтримки людини-опертора. 

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

 
ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
1. Інженерна психологія як галузь психологічних знань про системи «людина-техніка». 
2. Практична психологія в системах «людина-техніка», особливості та етапи виникнення. 
3. Проблематика різних напрямків досліджень в інженерній психології. 
4. Зв'язок інженерної психології з іншими науками. 
5. Динаміка видів систем «людина-техніка» і видів діяльності людини-оператора. 
6. Психологічні особливості розподілу функцій у сучасних системах «людина-техніка». 
7. Поняття оператора в системі «людина-машина». 
8. Зміст і психологічна структура діяльності людини-оператора. 
9. Психічні процеси в діяльності людини-оператора та їх психологічні особливості. 
10. Загальне уявлення про робочі рухи оператора в системі «людина-машина». 
11. Професійно важливі якості та здібності людини-оператора. 
12. Психологічні особливості прийняття рішення в діяльності оператора. 
13. Психологічні особливості прийняття рішення оператором у режимі діалогу з 

комп’ютером. 
14. Психологічна надійність діяльності людини-оператора та надійність систем «людина-

техніка». 
15. Принципи визначення надійності систем «людина-машина». 
16. Показники надійності оператора систем «людина-машина». 
17. Способи виявлення помилок в діяльності оператора. 
18. Психологічний аналіз помилок оператора в системі «людина-машина» та заходи з їх 

попередження. 
19. Функціональний стан оператора в системі «людина-машина». 
20. Емоційний стан оператора в системі «людина-машина». 
21. Показники напруги діяльності оператора в системі «людина-машина». 
22. Психологічні ознаки та особливості втомленості людини-оператора. 
23. Основні шляхи підвищення ефективності діяльності оператора. 
24. Напрями роботи психологічної служби в системах «людина-техніка». 
25. Функції психологічної служби в системах «людина-техніка». 
26. Правові та етичні норми діяльності практикуючого психолога в системах «людина-

техніка». 
27. Особливості психологічного супроводу професійної діяльності людини-оператора.  
28. Форми реалізації психологічного супроводу професійної діяльності людини-оператора.  
29. Психологічна підтримка людини в системах «людина-техніка».  
30. Форми реалізації психологічної підтримки людини в системах «людина-техніка». 

 



ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
Контрольні роботи (виконуються відповідно до програми курсу). Метою 

виконання контрольних робіт є закріплення теоретичного матеріалу і засвоєння навичок 
практичного використовування отриманих знань. Перед виконанням контрольної роботи 
необхідно опрацювати рекомендовану літературу. Обсяг контрольної роботи 10 – 20 
сторінок. Вона виконується на підшитих листах формату А4 (210297 мм). Титульний лист 
містить назву контрольної роботи, дисципліни, курсу, шифр групи, повністю прізвище, ім'я 
і по батькові. На другій сторінці приводиться зміст, вказуються теми, які розбиваються на 
окремі пункти і номера сторінок, що вказують початок цих розділів і пунктів.  

Кожний пункт викладається стисло, змістовно і відображає сутність 
сформульованого питання. Текст може містити схеми, рисунки, графіки. Робота 
закінчується переліком використаної літератури: список посилань повинен бути 
оформлений відповідно до зразка, наданого вище. На останньому листі треба поставити 
дату і особистісний підпис студента. Для поміток рецензента залишаються поля. 

За виконаним контрольним завданням відповідно до навчально-методичної карти 
дисципліни викладач може провести співбесіду із студентом. Здача контрольної роботи 
проводиться по модульно. Кожна робота розраховується на певний рівень знань. 
Самостійність виконання контрольної роботи забезпечується наявністю декількох 
варіантів. 

 Перевірка контрольних робіт і оцінювання їх результатів включає аналіз 
представленої роботи та визначення типових помилок. Крім того, в кожній роботі викладач 
робить помітки і зауваження. Критерії, коли робота не буде зарахована наступні: 
1 Якщо в контрольній роботі відсутні 60% правильних відповідей; 
2 Якщо контрольна робота здана несвоєчасно; 
3 Якщо контрольна робота виконана неакуратно і написана нерозбірливо. 

Якщо контрольна робота не зарахована, то вона повертається студенту разом із 
зауваженнями і виконується повторно. Повторно виконана робота висилається рецензенту. 
Якщо контрольна робота зарахована із зауваженнями рецензента, то студент повинен дати 
на них правильні відповіді під час здачі наступної контрольної роботи.  

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 
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. Відмінності характеристик систем «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. Основні психологічні особливості діяльності людини-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. Ваше розуміння процесу прийняття рішення людиною-оператором, його психологічний 

зміст і складові. 
31. Психологічні особливості та роль 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. Надійність людини-оператора і її зв’язок з 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. Обгрунтуйте 

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. Психологічні принципи організації комфортних робочих місць людини-оператора, їх 

види та особливості. 
48. Види та психологічні особливості робочих місць людини-оператора в системах 

«людина-техніка». 
49. Сутність поняття «робочий простір» людини-оператора та його професійно важливі 

компоненти. 
50. Оптимальне розташування засобів відображення інформації. 
51. Зміст і ваше розуміння уніфікації та стандартизації інженерно-психологічних вимог до 

систем «людина-техніка». 
52. Складові врахування 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. Основні етико-професійні принципи роботи практикуючого психолога в системах 
«людина-техніка». 

56. Основні напрямки роботи практикуючого психолога в системах «людина- техніка». 
57. Основні класи професійно-психологічних завдань практикуючого психолога в системах 

«людина-техніка». 
58. Найважливіші психологічні правила роботи практикуючого психолога в системах 

«людина-техніка». 
59. Основні види, функції та напрямки роботи психологічної служби в системах «людина-

техніка». 
60. Зміст і форми реалізації психологічної підтримки людини-оператора в системах 

«людина-техніка». 
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