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Вступ 

 

Навчальна програма дисципліни «IНЖЕНЕРНА ПСИХОЛОГIЯ» 

складена відповідно до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми 

підготовки перший (бакалавр) спеціальності _053 «ПСИХОЛОГІЯ». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є закономірності 

інформаційної взаємодії людини з технічними устроями в єдиній системі 

«людина – машина» СЛМ. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1.Інженерна психологія як наукова дисципліна. Розвиток та сучасний 

стан інженерної психології, характеристика інформаційних процесів в СЛМ. 

2.Сучасної прикладна інженерна психологія. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета формування конкретних професійних умінь і навичок, а також 

освоєння певного числа методів сучасної інженерної психології. Перед 

студентами ставляться актуальні, перспективні наукові завдання і 

необхідність їх адекватної рефлексії. Визначається необхідність 

систематичного відображення досягнень вітчизняної інженерної психології, 

як прикладної дисципліни. Крім забезпечення формування у студентів 

деякого мінімуму навичок, умінь, курс узагальнює науковий матеріал, 

необхідно виділяючи деякі лінії розвитку науки. Тим самим мета 

визначається і сприянням в забезпеченні уявлень, необхідних для розумного 

засвоєння психологічних понять і принципів даної дисципліни. 

Заняття ставлять перед собою такі головні 

Завдання навчити майбутніх психологів методам аналізу системи 

людина - машина, методам виявлення закономірностей розвитку і 

формування діяльності людини в даній системі. Завданням є і надання 

можливості більш коректно розкривати і описувати факти, процеси, тенденції 

досліджуваної області дійсності, що визначається виробленням вона дуже 

обмежена адекватних методів при проведенні наукових досліджень, 

використанням математичної та статистичної обробки емпіричних даних. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

а) загальних(ЗК): 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК9 Здатність працювати в команді. 

в) спеціальних фахових (СК): 

СК.3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків 

СК.13. Здатність визначати й пояснювати психологічні механізми 

формування, функціонування та розвитку психічних явищ, процесів, 
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властивостей, виокремлювати причини та фактори, що диференціюють 

характер їх індивідуального функціонування та розвитку. 

Очікувані результати навчання. 

ПР01. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання 

ПР02. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування 

психічних явищ в контексті професійних завдань 

ПР07. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані 

висновки 

знати: 

 - засади психології вивчення СЛМ як галузі знання; 

-   сутність методів інженерної психології; 

- основний фактичнийматеріал, пов'язанийз психологієюоператора, СЛМ, 

групової діяльності з точки зору інженерної психології. 

вміти: 

- використовувати теоретичні знання для аналізу психологічних проблем 

фунцкіювання СЛМ; 

- здійснювати самостійну аналітичну та науково-дослідну роботу в області 

психології управління, застосовуючи адекватні психологічні методи і 

методики відповідно до цілей, завдань та методології дослідження; 

- адекватно застосовувати на практиці правила та закони управління. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 105 годин, що 

становить 3,5 кредитів ЄКТС. 
 

. 

2. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1 

Тема 1. Предмет та завдання  інженерної психології. Об'єкт і предмет 

інженерної психології. Історія розвитку інженерної психології. Основні 

завдання та напрямки дослідження інженерної психології. Методологічні 

принципи та системний підхід в інженерній психології. Методи дослідження 

в інженерній психології. 

 

          Тема 2. Впізнання багатовимірних сигналів в СЛМ. Алфавіт сигналу, 

категорія коду, довжина алфавіту, мірність алфавіту. Впізнання оператором 

разномірність сигналів, використання багатовимірних сигналів в технічних 

системах. Необхідність збільшення мірності сигналу, способи штучного 

збільшення мірності. 

 

          Тема 3. Інженерно - психологічні вимоги до звукових сигналів. 

Корисний діапазон звукового сигналу. Визначення найбільшої чутливості до 
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сигналу. Визначення характеристик аварійного, попереджувального, 

свідомого сигналу. Додаток закону Стівенса в інженерній психології, його 

видозміни, тонкомпенсація. 

 

          Тема 4. Функція просторової локалізації в СЛМ. Моноуральні ознаки: 

ефект Допплера (модель), рух голови. Бінауральні ознаки: розрізнення в часі 

(модель), ефект передування (модель), відмінність фаз (для низьких частот), 

відмінність в інтенсивності, вплив зовнішнього вуха. Клінічний тест 

Стінгера. 

 

          Тема 5. Штучна ехолокація. Конструювання ознак локалізації, сучасна 

електронна стереофонія. Технічний спосіб ехолокації для сліпих. 

 

          Тема 6. Метод дихотичного прослуховування. Дихотичного 

прослуховування рядів чисел, ритмів, тонів, акордів, мелодій, невербальної 

вокалізації. Визначення коефіцієнтів асиметрії для різних стимулів.. 

 

Змістовний модуль 2 

Тема 1. Дослідження сприйняття мови в СЛМ. Виділення паттерн 

аудіального сприйняття мови. Частотний інтервал мовних звуків. 

Сприйняття нерозбірливою мови в СЛМ. Перешкодозахищеність мови. 

 

          Тема 2. Відображення ліній і форм. Їх сприйняття в СЛМ. 

Ідентифікація і локалізація об'єкта на екрані СЛМ. Відображення 

просторових змін в СЧМ, лінійна і нелінійна перспективи. Часті 

спотворення в відображеннях на екрані (один відблиск замість двох, 

аберація), стерео побудови в СЛМ, лінійні ілюзії в СЛМ. 

 

          Тема 3. Відображення кольору. Сприйняття кольорів в СЛМ. 

Параметри кольору, адитивна і субтрактивна змішання квітів. Послідовні 

образи в СЛМ (позитивні і негативні). Компенсація ефекту константності 

кольору в СЛМ. 

 

          Тема 4. Метод реєстрації і таксономії межсаккадіческіх інтервалів 

рухів очей. Тривалість межсаккадіческіх інтервалів (МСІ) як параметр 

оцінки «циклів регуляції». Варіанти електроокулографіі. Параметри 

таксонів МСІ. 

 

          Тема 5. Методи оцінки функціональних станів людини. 

Методика «Шкала станів». Індекс суб'єктивного комфорту. Опитувальник 

для оцінки гострого фізичного стомлення (Р. Кінсманна). Опитувальник для 

оцінки гострого розумового стомлення (А. Б. Леонової). 
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          Тема 6. Методи аналізу рівнів регуляції операторської діяльності. 

Метод аналізу проблем рухів. Вивчення макродинаміки регуляції 

операторської діяльності на основі виділення алгоритмів вирішення 

проблемних в СЛМ. Методи саморегуляції оператора в СЛМ. 
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3. Рекомендована література 

Основна 

1. Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и 

эргономики / под ред. Бодрова В., Журавлева А. / Труды института 

психологии РАН: Ин-т психологии РАН. – М., 2012. – 400 с.  

2. Баклицький І.О. Психологія праці: Підручник. 2-ге вид., пер. і доп. – К.: 

Знання, 2008. – 655 с. 

3. Балл Г.О., Бастун М.В., Гордієнко В.І., Красильникова Г.В., Красильников 

С.Р. Психологія праці та професійної підготовки особистості: Навч. посіб. – 

Хмельницький: ТУП, 2001. – 330 с. 

4. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності: Підручник для студентів 

вищих навчальних закладів. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 395 с. 

5. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: Підручник / Київський 

національний економічний ун-т. – К. : КНЕУ, 2003. – 367 с.  

6. Левитов Н.Д. Психология труда  - М.:  Учпедгиз,   1963 р.- 339с. – шифр 

Ю9Л36 

7. Рунге В.Ф., Манусевич В.П. Эргономика в дизайне среды: Учеб. пособ. – 

М.: Архитектура, 2005. – 328 с. 

8. Сергеев С.Ф. Инженерная психология и эргономика. НИИ школьных 

технологий. – М., 2008. - 176 с. 

9. Смирнов Б.А., Гупый Ю.И. Инженерно-психологическое и эргономическое 

проектирование. – Х.: Изд-во «Гуманитарный центр», 2010. – 380 с. 

10. Смирнов Б.А., Тиньков А.М. Методы инженерной психологии. – Х.: Изд-

во «Гуманитарный центр», 2008. – 528 с. 

11. Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. для студентів 

вищ. навч. закл. та слухачівін-тівпіслядиплом. освіти / За наук. ред. Л.М. 

Карамушки. – К.: Фірма «ІНКОС», 2005. – 366 с.  

12. Толочек В. А. Современная психология труда: Учеб. пособ. – СПб.: Питер, 

2005. – 479 с.  

13. Трофімов Ю.Л. Інженерна психологія: Підруч. для студ. психол. спец. 

вищ. навч. закл. – К.: Либідь, 2002. – 264 с. – шифр Ю9Т761 

 

Додаткова 

1. Вимоги до конкурентоспроможного спеціаліста / Т.В. Андрущенко // 

Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2007. – № 5. – С. 43-47. 

2. Баріхашвілі І.І. Психологічні основи профорієнтації і професійного 

самовизначення. Навчальний посібник. – К.: Ніка-Центр, 2008. – 208 с. 

3. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности: Учеб. пособ. для 

вузов – СПб.: Perse, 2001. – 511 с. 

4. Джуєлл Л. Индустриально-организационная психология. Учебник для 

вузов – СПб.: 2001. – 720 с. 

5. Карпенко Г.В. Психологія праці та вибір професії: Навч.-метод. посібник. – 

Суми : Університетська книга, 2008. – 168 с. 

6. Корольчук М.С., Крайнюк В.М. Теорія і практика професійного 
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психологічного відбору: Навч. посіб. для слухачів та студ. ВНЗ. – К.: Ніка-

Центр, 2006. – 532 с. 

7. Кожан Т.О. Професійна орієнтація: Навч. посіб. – К., 2009. – 214 с. 

8. Леонова А.Б., Чернышева О.Н. Психология труда и организационная 

психология: современное состояние и перспективы развития: Христоматия. – 

М.: Радикс, 1995. – 448 с. 

9. Логіка людської діяльності в управлінні соціальними системами / О.С. 

Пономарьов // Теорія і практика упр. соц. системами: філос., психологія, 

педагогіка, соц. – 2007. – № 1. – С. 6-14. 

10. Професійний та особистісний розвиток майбутніх фахівців / Г. 

Дегтярьова, Л. Руденко, М. Федюк // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 

2008. – № 1. – С. 203-211. 

11. Нікітенко О.Я., Нікітенко Є.М.  Студент вищого навчального закладу як 

суб'єкт ринку праці  // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. 

виховання і спорту. – 2006. – № 4. – С. 128-132. 

12.  Нікольська Л.В. Сучасні моделі профорієнтаційного забезпечення 

безробітних у діяльності зарубіжних служб зайнятості // Педагогіка і 

психологія проф. освіти. – 2007. – № 5. – С. 201-210. 

 

Електронні інформаційні ресурси 

1. http://psychlib.com.ua/ 

2. http://pidruchniki.ws 

3. http://www.koob.ru/psychodiagnostic_systems/ 

4. http://psylib.ukrweb.net/books/beloo01/index.htm 

5. http://www.alleng.ru/d/psy/psy138.htm 

6.    http://www.odnb.odessa.uа- ОННБ імені М.Горького та електронна 

бібліотека. 

7. http://www.nbuv.gov.ua/ - Національна бібліотека України імені В.І. 

Вернадського та електронна бібліотека.   

8. http://www.rae.ru/upfs/ - «Международный журнал прикладных и 

фундаментальних исследований».... 
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4.Форма підсумкового контролю успішності навчання  
залік 
 

5.Методи діагностики успішності навчання    

Усне опитування, перевірка конспектів, індивідуальних завдань, поточне 

оцінювання, завершальний модульний контроль 

Критерії  оцінювання 

1. Наявність конспекту лекцій                                           10 

2. Виступ на семінарі за обраною темою                          17 

3. Участь у груповій роботі за темою семінару               26 

4. Участь у дискусії за темою семінару                            10 

5. Завершальний модульний контроль                             37 
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