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Дуднік А.С. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної 

роботи студентів з дисципліни «Людино-машинна взаємодія» (освітньо-

кваліфікаційний рівень «бакалавр»). – К.: МАУП, 2019. –  17с.    

 

Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, зміст самостійної 

роботи студента з дисципліни «Людино-машинна взаємодія», плани 

семінарських занять, перелік питань для дискусії, теми рефератів, список 

літератури 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Метою даних Методичних рекомендацій є допомога студентам в 

самостійному засвоєнні як охоплених, так і не охоплених в повному обсязі тем 

дисципліни «Людино-машинна взаємодія», або тем які не включені до 

навчальної (робочої) програми, але мають важливе значення в розумінні 

функціонування інформаційних комп’ютерних діалогових систем.  

Таке самостійне навчання передбачає підготовку до семінарських занять і 

участь в їх проведені, написання рефератів за проблемами, які необхідно 

підготовити студенту до заняття і їх захист, визначення дискусійної тематики, 

підготовку і участь в дискусіях, вирішення інформаційно-програмних учбових 

вправ та завдань, оцінювання можливих варіантів реалізації засобів людино-

машинної взаємодії. 

Людино-машинна взаємодія належить до однієї з найважливіших 

навчальних дисциплін з інформатики, вивчення якої дозволяє оволодіти 

механізмами залучення всієї обчислювальної потужності сучасного парку 

інформаційних та обчислювальних машин. 

Оволодіння теорією, технологіями, методами, механізмами і 

інструментами проектування та реалізації засобів людино-машинної взаємодії є 

невід’ємним елементом підготовки висококваліфікованих фахівців з 

проектування і виготовлення сучасних інформаційно-обчислювальних систем. 

Опанування людино-машинною взаємодією також абсолютно необхідно 

висококваліфікованим фахівцям всіх прикладних галузей, що використовують 

інформаційно-обчислювальну техніку в якості інструменту, – фінансистам, 

економістам, банкірам, менеджерам, маркетологам, підприємцям, 

бухгалтерам… 

Метою вивчення дисципліни «Людино-машинна взаємодія» – є набуття 

студентами знань щодо теорії, методів, механізмів і інструментів аналізу, 

проектування створення та ефективного використання всіх засобів взаємодії між 

людиною-користувачем та інформаційно-обчислювальними системами, що 
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наразі зайняли місце найважливішого інформаційного інструменту в вирішенні 

всіх інформаційних задач людства. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Людино-машинна 

взаємодія» є: 

1) засвоєння особливостей, сприйняття інформації людиною, питання 

комп'ютерного представлення і візуалізації інформації, парадигми і 

принципи взаємодії людини з комп'ютерним середовищем, критерії 

оцінки корисності діалогових систем, пристрої та режими діалогу; 

2) засвоєння технології проектування, опису та побудови взаємодії 

людини з комп'ютерним середовищем в заданій проблемній галузі; 

3) ознайомлення з бібліотеками елементів управління діалогом, 

програмами підтримки розробки користувальницьких інтерфейсів; 

4) навички створення середовища взаємодії, опису подій та реалізації 

інтерактивних систем за завданням викладача; 

5) ознайомлення з уявленнями про тенденції розвитку користувацьких 

інтерфейсів, нових комп'ютерних технологій та методів підвищення 

корисності програмних систем, що розроблюються та 

використовуються. 

Орієнтовна кількість годин на дисципліну – 100 годин.  

З них: 

36 годин – лекційних занять,  

18 годин – лабораторних занять,  

9 годин – курсовий проект,  

37 годин – самостійна робота студентів. 

Змістові модулі. Для вивчення дисципліни «Людино-машинна взаємодія» 

розроблені такі модулі:  

Змістовний модуль 1. «Інформаційна модель взаємодії інформаційної 

системи з людиною» передбачає розкриття цілей та задач вивчення дисципліни 

«Людино-машинна взаємодія», введення в проблему людино-машинного 

взаємодії.  
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Висвітлення особливостей вирішення проблеми взаємодії, що 

накладаються особливостями людини-користувача: інформаційні канали, 

пам'ять, мислення і прийняття рішень, психологія. 

Вивчення особливостей та обмежень, що накладаються сучасним рівнем 

розвитку техніки та тенденціями її розвитку: текстовий і графічний режими, 

гіпертекст, друк і сканування, управління пам'яттю. 2, 2.5 і 3D графіка, пристрої 

позиціонування і вказівки, моделювання візуального середовища, мультимедіа, 

та розпізнавання мови і візуальних образів. 

Розкриття особливостей взаємодії двох сторін діалогу – моделі взаємодії, 

фрейми і вікна, рівень абстракції і стилі взаємодії, контекст, інтерфейс і 

протоколи взаємодії, ергономіка. 

Змістовний модуль 2. «Технології побудови інтерфейсу» розкриває 

принципи, теорію та інструментарій аналізу проблем інформаційної взаємодії 

двох сторін діалогу, принципи та інструментарій формалізації та опису такої 

взаємодії, моделювання варіантів використання і генерація вимог до 

проектування користувацьких інтерфейсів (UIM). 

Модуль висвітлює проблеми та методи їх вирішення стосовно організації 

доступу до інформації, використання засобів телекомунікації, та використання 

такої інформації для підготовки документів, керування процесами, дослідження 

імітаційних та поведінкових моделей. 

Розглядаються також технології проектування діалогових систем з 

розвиненим інтерфейсом, правила проектування, життєвий цикл програм. 

Окремо розглядаються питання, що стосуються моделі інформаційного 

середовища діалогу, лінгвістичні та графічні інструменти, що використовуються 

для проектування, формалізації та опису діалогу, моделі інтерактивної системи 

загалом. 

Модуль освітлює, також, технологічні засоби підтримки розробки, що 

включають елементи керування з використовуванням багато-віконних 

інтерфейсів, програмування реакцій системи на зовнішні сигнали, використання 

бібліотек та інструментальних середовищ програмування графічного діалогу. 
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Змістовний модуль 3. «Зовнішні зв’язки з інформаційними 

технологіями» розкриває особливості взаємодії інформаційних діалогових 

систем з середовищем, в якому вони функціонують. Насамперед всілякі методи 

та технології оцінювання, починаючи з цілей та стилю оцінювання, включаючи 

формальні методи аналізу діалогу на глухі кути, оцінка реалізації, оцінка часу 

реакції, цілісність діалогу, комплексування методів оцінки, оцінка корисності. 

Модуль освітлює, також, питання проектування та виготовлення систем 

допомоги на етапі освоєння та використання інтерактивних систем, та 

використання для цього новітніх наукових досягнень з інформатики. 

Додатково висвітлюються тенденції подальшого розвитку технологій 

взаємодії між людиною та інформаційними системами, включаючи новітні 

візуальні ефекти, мовний інтерфейс, анімації, розпізнавання текстів, жестів та 

використання цих можливостей для організації групової взаємодії. 

Модуль закінчується розглядом тенденцій та перспектив теорії та 

технології проектування систем віртуальної реальності та використання такої 

для взаємодії між людиною та інформаційними системами, що мають складну 

інформаційну структуру. 

Перелік знань та умінь студентів 

Після вивчення даного курсу студент повинен знати: 

1. особливості розробки інтерфейсів для комп’ютерних систем; 
2. роль людино-машинної взаємодії як галузі знань; 
3. методи розробки інтерфейсів для комп’ютерних та некомп’ютерних 

систем. 
Після вивчення даного курсу студент повинен вміти: 

1. аналізувати вже створені інтерфейси; 
2. створювати інтерфейси некомп’ютерних та комп’ютерних систем. 

 

 

 

Тематичний план  
дисципліни  
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«ЛЮДИНО-МАШИННА ВЗАЄМОДІЯ» 
 

№ теми Назва змістовного модуля та теми 

Змістовний модуль 1.  
Інформаційна модель взаємодії з людиною 

1. Вхідна та вихідна інформація 
2. Комп’ютерне середовище 
3. Взаємодія користувача з обчислювальною системою 

Змістовний модуль 2. 
Технології побудови інтерфейсу 

4. Проектування користувальницьких інтерфейсів. Парадигми та 
принципи, що використовуються 

5. Середа взаємодії 
6. Принципи використання 
7. Процес проектування 
8. Модель користувача 
9. Аналіз задач та модель середовища 
10. Опис та проектування діалогу 
11. Створення моделі інтерактивної системи 
12. Підтримка розробки 

Змістовний модуль 3. 
Зовнішні зв’язки з інформаційними технологіями 

13. Оцінка функціонування 
14. Допомога користувачу та його навчання 
15. Проблеми і тенденції розвитку людино-машинного інтерфейсу. 

Візуалізація даних. 
16. Системи підтримки роботи в групі 
17. Мультимедіа середовище 
18. Системи віртуальної реальності 

Всього годин:  150 
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Зміст 
дисципліни  

«Людино-машинна взаємодія» 
 

Для самостійного вивчення дисципліни «Людино-машинна взаємодія» 
передбачено самостійне пророблення студентами відповідних джерел, у 

відповідності із зазначеним списком літературних джерел, а також інших нових 

джерел, які з`являються за тематикою, в тому числі і Internet. Вміння вільно 

орієнтуватися в інформаційному просторі (бібліотеки, депозитарії, та всілякі 

інші нові джерела інформації в Інтернеті), та оцінювати ступень довіри до такої 

інформації – одна з важливіших складових освіти сучасного фахівця, яке 

виробляється та оцінюється в семінарських заняттях, при написанні рефератів за 

обраною тематикою і їх захисту на заняттях, при проведенні дискусій на існуючу 

проблематику, наприклад, які проблеми існують і що треба зробити, щоб їх 

вирішити.  

Наприкінці даних рекомендацій надано приблизний список літературних 

та інших джерел, які допоможуть студентові при самостійній роботі. 

Форми самостійної роботи 

 

№ 
п/р Найменування роботи Час 

[годин] Форма контролю 

1.  Опрацювання лекційного матеріалу 8 Іспит 

2.  Підготовка до лабораторних робіт та 
оформлення звітів 4 

Захист звітів 

3.  
Вибір теми курсової роботи (КР). 
Опрацювання теоретичного матеріалу. 
Виконання КР та оформлення звіту. 

15 
Захист курсових 
робіт Диф. залік 

4.  
Вивчення тем теоретичної та практичної 
частин, що відводяться на самостійну 
проробку 

10 
Опитування. Оцінка 
якості виконаних 
робіт. 

Всього годин самостійної роботи з дисципліни – 37 
 

 

Порядок самостійної роботи може бути наступний: 
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1. Уважно ознайомитися із змістом питання, яке необхідно проробити. 

Сформулювати проблему, яку необхідно вирішити; 

2. Ознайомитися із змістом джерел за темою; 

3. Визначити основні проблеми, які, на думку авторів, а також на думку 

студента, виникають за напрямом дослідження і які необхідно, за думкою 

студента, винести на обговорювання;   

4. Скласти план доповіді на семінарському занятті (дискусії, або для 

написання реферату); 

5. Зробити висновки щодо результатів вивчення проблеми і запропонувати 

свою точку зору стосовно її вирішення. 

При цьому необхідно враховувати, що в різних джерелах проблема може 

бути визначена та змістовно розкрита зовсім з протилежних точок зору. Таку 

ситуацію треба розпізнати, та означити особливо. 

Тобто, доповідач повинний підкреслити такі розбіжності в розгляді 

проблеми і зробити посилання в доповіді, що існує така точка зору, і існує інша 

точка зору. 

Бажано, щоб доповідач визначив та обґрунтував свій підхід до розгляду або 

вирішення проблеми, а також зробив висновки за проробленою темою. 

Окрім того, доповідач повинний підготуватися до запитань, які можуть 

бути поставлені із аудиторії за темою доповіді. 

Для засвоєння перерахованих, в даних Рекомендаціях, тем дисципліни 

«Людино-машинна взаємодія», студенти повинні відповісти на питання для 

самоконтролю, що наведені нижче. 

 

Лабораторні заняття 

Метою лабораторних робіт є закріплення теоретичних знань з 

комп'ютерної графіки, проектування інтерфейсів, віртуальних трьохвимірних 

світів на основі набутих практичних навичок роботи з графічною бібліотекою 

OpenGL. 

Література [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 
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1. Робота з графічними образами – 2 г. 

2. Реалізація і освоєння основних алгоритмів інтерактивної комп'ютерної 

графіки – 4 г. 

3. Освоєння графічного пакета OpenGL – 12 г. 

• OpenGL і графічні примітиви. 

• Матриці та геометричні перетворення. 

• Проекції, джерела світла, матеріали. 

• Відсікання і прозорість. 

• Трафарети та глибина. 

 
Графічна бібліотека OpenGL дозволяє швидко і ефективно вирішити 

практично будь-яке завдання по тривимірній 3D-візуалізації. Вона є програмним 

інтерфейсом, незалежним від графічного пристрою, і містить у собі понад сто 

функцій і процедур, які дозволяють програмісту визначати об'єкти і складні 

операції для створення високоякісних образів. 

OpenGL - це стандартна бібліотека тривимірної графіки для всіх 32-

розрядних операційних систем, у тому числі і для операційної системи Windows. 

Тому програмісту не потрібно доповнювати свої програми додатковими 

модулями 3D-візуалізації, все необхідне вже міститься в операційній системі. 

 

Курсове проектування 

Пропонується виконання курсового проекту здійснювати на основі 

графічних бібліотек OpenGL, GLAUX, 3D Studio Max, DIRECTX з 

використанням мови високого рівня Pascal, С \ С++, С#, Visual C++ 6.0 та ін. У 

рамках роботи над курсовим проектом необхідно спроектувати і створити 

користувальницький інтерфейс, на основі якого пропонується виконати одне з 

наступних завдань: 

1) Комп'ютерний планетарій. Необхідно зобразити модель Сонячної 

системи, реалізувати геометричні перетворення: обертання, масштабування і т.д. 

за допомогою матричних композицій. 
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2) Інтер'єр кімнати. Реалізувати різні моделі освітлення (точковий, 

розподілений, розсіяне світло) з можливістю перестановки меблів. 

3) Перегляд зображень. Розробити додаток, який дозволив би 

формувати базу даних малюнків, записувати туди зображення в різних форматах 

і зчитувати їх для відображення на екрані користувача інтерфейсу. 

4) 3D-Тетріс. Здійснити вільне управління камерою за допомогою 

миші з реалізацією функцій обертання, перенесення, масштабування на основі 

матричних перетворень. Для підвищення швидкодії перетворень 

використовувати однорідні координати і апроксимацію тригонометричних 

функцій 

5) 3D-Арканоід. Літаючий м'ячик, біта і стіна з цеглинок. Реалізувати 

геометричні перетворення: обертання, масштабування, а також відтворення 

фактури і нанесення текстури. 

6) Перегляд 3D-моделей. Реалізувати відображення моделей з файлів 

стандартних форматів програм 3D Studio Max. Вибір режимів перегляду - сітка, 

полігони, текстури. 

7) Візуалізація 3D-функцій. Побудова криволінійних поверхонь. 

Вибір різних функцій, завдання кроку сітки, побудова каркасних і суцільних 

моделей. 

8) Ігрова комп'ютерна програма. Відтворення основних візуальних 

ефектів: прозорість, матовість, дзеркальні відблиски, текстура, фактура і т.д. 

9) Комп'ютерна мультиплікація. Візуалізація хімічних, газових, 

ядерних процесів і т.п., які не можна спостерігати в реальному житті. 

10) Стеганографія. Закриття інформації від несанкціонованого доступу 

на основі зображень. Використання різних зображень як «контейнера» і 

повідомлення. 

11) Будь-яка інша тема (побудова і обробка зображень), запропонована 

студентом і затверджена викладачем. 
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Питання для самоконтролю 

Змістовний модуль 1. Інформаційна модель взаємодії з людиною 

 
1. В чому полягає призначення людино-машинної взаємодії? 

2. Які технологічні відмінності вхідної та вихідної інформації? 

3. Які чинники суттєві при проектуванні людино-машинної взаємодії? 

4. Які пристрої вводу-виводу інформації, що використовуються наразі? 

5. Що таке інтерфейс та протокол? Їх співвідношення у процесі людино-

машинної взаємодії? 

6. Перерахуйте основні критерії, що використовуються для оцінки та відбору 

технологічних рішень побудови інтерфейсу. 

7. Які формалізовані (мовні, графічні, математичні та інш.) інструменти 

використовують для опису та моделювання людино-машинної взаємодії? 

8. Що таке ергономіка? Які питання вона формалізує та вирішує? 

9. Які моделі взаємодії використовуються при проектуванні людино-машинної 

взаємодії? 

10. Що таке рівень абстракції? Які проблеми вирішуються на різних рівнях 

абстракції? Що таке ієрархія рівнів абстракції? 

11. Що таке стилі взаємодії?  

12. Що таке контекст взаємодії? Як використовується інформаційний контекст 

діалогу? 

Змістовний модуль 2. Технології побудови інтерфейсу 

 
13. Які інструменти використовуються для формалізації інтерфейсу, що 

проектується? 

14. Які критерії використовуються для аналізу моделей взаємодії між людиною 

та інформаційною системою? 

15. Які спеціалізовані засоби сучасної обчислювальної техніки 

використовуються для організації взаємодії між людиною та комп’ютером? 

16. Для чого використовуються гіперпосилання при організації взаємодії 

людини з комп’ютером? 
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17. Що таке бази даних? Яка їх роль у взаємовідношеннях людини та 

інформаційної системи? 

18. Що таке об’єктно-орієнтовані середовища? 

19. Які інформаційно-технологічні інструменти використовуються для 

підтримки наукових досліджень? 

20. Які відомі технології проектування та розробки використовуються для 

створення інтерфейсів? 

21. Які моделі проектування відомі та використовуються? Що таке життєвий 

цикл програм?  

22. Яку роль у інтерфейсі, що проектується, виконують поточні реакції, 

спогади, мрії та фантазії? 

23. Які методи використовуються для аналізу завдань взаємодії? 

24. З якою метою та яким чином здійснюється декомпозиція завдання взаємодії 

між людиною та інформаційною системою? 

25. Що таке дерево рішень? 

26. Що таке модель «сутність-зв’язок»? Що таке ER-діаграми (Entity-

Relationship)? 

27. Які мови та які нотації використовуються для проектування діалогу? 

28. Що таке синтаксис та семантика діалогу? 

29. Що таке повідомлення та події? Як вони відрізняються? 

30. Як використовуються повідомлення та події при реалізації діалогу? 

31. Що таке семантика діалогу? 

32. Що таке об’єктна-орієнтована парадигма діалогу? 

33. Які стандартні формалізми використовуються для моделювання діалогів? 

34. Які вади та характеристики діалогів є найважливішими та цільовими при 

проектуванні та налагодженні діалогів? 

35. За якими критеріями відпрацьовуються діалоги взаємодії людини та 

інформаційної системи? 

36. Які елементи керування використовують для реалізації багато-віконного 

інтерфейсу? 
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37. Як використовуються синтаксичні аналізатори для реалізації інтерфейсів? 

38. Як та з якою метою використовуються інструментальні середовища та 

бібліотеки при будівництві інтерфейсів між людиною та інформаційною 

системою? 

Змістовний модуль 3. Зовнішні зв’язки з інформаційними технологіями 
 
39. Наведіть інформаційно-логічну схему інтерфейсу взаємодії між людиною та 

комп’ютером. 

40. Які цілі та критерії оцінювання характеристик інтерфейсу взаємодії? 

41. Наведіть суттєві критерії якості діалогу, що слідують з ергономічних 

характеристик взаємодії. 

42. Наведіть ієрархію підсистем допомоги для користувачів інформаційних 

систем. 

43. Які характеристики середовища є найважливішими для конструювання 

систем допомоги? 

44. Якими характеристиками відрізняється ідеальна система допомоги? 

Наведіть приклади. 

45. Що таке OLAP-технології? 

46. Призначення візуалізації для систем прийняття рішень? 

47. Які проблеми вирішує організація групової роботи над проектами? 

48. Як вирішуються питання синхронізації групової взаємодії при виконанні 

єдиного проекту? 

49. Приведіть приклади систем, призначених для організації групової 

взаємодії? 

50. Які проблеми вирішують системи, що забезпечують організацію групової 

взаємодії виконавців? 

51. Яке призначення системи Visual Source Safe? 

52. Наведіть характеристики системи Team Foundation Server. 

53. Що таке система контролю версій? Призначення та використання? 

54. Які мультимедіа засоби використовуються для організації взаємодії між 

інформаційними системами та людиною? 
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55. Які проблеми необхідно вирішити для використання мультимедіа рівня в 

інтерфейсі інформаційної системи? 

56. Охарактеризуйте різні засоби взаємодії мультимедіа рівня, та ступінь їх 

реалізації на сучасному рівні розвитку науки. 

57. Що є віртуальна реальність? Призначення та можливості? 

58. Наведіть приклади віртуального багатокористувацького середовища. 
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