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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Пропоновані методичні матеріали містять завдання для самостій-
ної 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 само-
контролю, а також розв’язання творчих завдань.

Мета  самостійної  роботи — закріпити теоретичні знання з ак-
туальних психологічних питань організації та ефективної і надійної 
роботи людини в системі “людина—техніка” і психологічного забез-
печення систем загалом, розвинути вміння застосовувати їх в аналізі 
конкретних психологічних ситуацій.

Питання для самоконтролю допомагають студентам опанувати 
ґрунтовні знання з основ інженерної психології, практичної психо-
логії, набути умінь ефективно використовувати здобуті знання для 
забезпечення комфортності для людини і вдосконалення систем 
“людина—техніка”. Творчі завдання передбачають розвиток уміння 
застосовувати набуті теоретичні знання для аналізу теоретичних і 
конкретних прикладних проблем з інженерної психології, для пси-
хологічного супроводу і надання психологічної підтримки у сфері 
практичної і прикладної психології, інженерної психології та ерго-
номіки.



4

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
дисципліни 

“ІНЖЕНЕРНА  ПСИХОЛОГІЯ”

№ 
пор. Назва змістового модуля та теми

1 2
Змістовий модуль І. Вступ до інженерної психології

1 Інженерна психологія як галузь психологічної науки і сфера 
діяльності практичного психолога

2 Етапи виникнення інженерної психології, методи та 
перспективи її розвитку

3 Напрямки прикладних психологічних досліджень в системі 
“людина—техніка”

4 Міждисциплінарні знання в забезпеченні ефективності 
систем “людина—техніка”. Ергономіка
Змістовий модуль ІІ. Психологічна характеристика систем 
“людина—техніка”

5 Психологічна характеристика і види систем  
“людина—техніка”

6 Психологічна структура і розподіл функцій в системах 
“людина—техніка”

7 Класифікація автоматизованих систем управління (АСУ) та 
їх інженерно-психологічний аналіз

8 Інформаційна та концептуальна моделі взаємодії людини і 
машини
Змістовий модуль ІІІ. Психологічні основи діяльності 
людини в системах “людина—техніка”

9 Психологічні особливості діяльності людини-оператора
10 Психологічна система діяльності людини-оператора
11 Прийняття рішень і пізнавальні процеси
12 Психомоторні процеси та робочі рухи
13 Професійно важливі якості

Змістовий модуль ІV. Психічні стани та надійність людини  
в системі “людина—техніка”

14 Психологія надійності людини в системах “людина—техніка”
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1 2
15 Психологічні особливості помилок людини
16 Психічні стани
17 Працездатність людини-оператора та її динаміка

Змістовий модуль V. Фактори середовища та умови праці  
в системах “людина—техніка”

18 Енергетичні витрати організму людини-оператора і шляхи їх 
поповнення.

19 Сенсорні механізми діяльності людини-оператора і 
передумови їх активізації.

20 Умови праці в системах “людина—техніка”, їх характеристика 
та регламентація.

21 Психофізіологічні та гігієнічні передумови виникнення 
негативних психічних станів.

22 Характеристика умов праці людини-оператора.
Змістовий модуль VІ. Інженерно-психологічний супровід 
організації та проектування систем “людина—техніка”

23 Принципи організації комфортних робочих місць людини-
оператора

24 Робочий простір людини-оператора та фактори забезпечення 
оптимальної робочої пози

25 Оптимізація розташування засобів відображення інформації 
та органів управління

26 Оснащення робочого місця людини-оператора
27 Роль уніфікації та стандартизації вимог до систем  

“людина—техніка”
28 Урахування психологічних і міждисциплінарних знань  

у проектуванні систем “людина—техніка”
Змістовий модуль VІІ. Практичний психолог в організаціях 
систем “людина—техніка”

29 Етико-професійні принципи, напрямки та види професійно-
психологічних завдань у системах “людина—техніка”

30 Психологічна служба в системах “людина—техніка”
31 Психологічна підтримка людини-оператора та форми її 

реалізації
Разом годин: 54
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ЗМІСТ  
САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ

Змістовий модуль І.  Вступ до інженерної психології

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

Методичні  вказівки:  студенти повинні засвоїти особливості ін-
женерної психології, її мету й основні завдання. Проаналізувати зміст 
інженерної психології як однієї з прикладних галузей психологічної 
науки. Доцільно звернути увагу на зв’язок інженерної психології з ін-
шими 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 і практичної пси-

хології як галузей практичної 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 професій-

ної діяльності практичного психолога.

Творчі завдання
 1. Проаналізуйте основні завдання інженерної психології та їх ди-

наміку у світлі сучасних тенденцій розвитку практичної психоло-
гії 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; 39];
додаткова [14]

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

Методичні вказівки: у процесі самостійного розв’язання завдань 
з теми студенти повинні засвоїти етапи і перспективи розвитку інже-
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нерної психології, поняття про системний підхід в інженерній психо-
логії і основні принципи організації системи “людина—машина”. 

Знати сутність основних методів інженерної психології та їх 
особливості. Звернути увагу на основні правила застосування цих 
методів, сильні та слабкі сторони кожного з методів, можливості їх 
подолання. 

Словникова робота: система, системний підхід, система “люди-
на—техніка”, система “людина—машина”, метод, методика, модель, 
теорія.

Питання та завдання для самоконтролю
 1. Розкрийте основні положення методології інженерної психоло-

гії.
 2. Проаналізуйте основні етапи розвитку інженерної психології.
 3. Чим характеризується сучасний стан розвитку психолого-інже-

нерної психології на Заході?
 4. Які особливості розвитку інженерної психології на теренах Ук-

раїни?
 5. Розкрийте основні перспективи розвитку інженерної психології 

на сучасному етапі.
 6. Назвіть основні методи дослідження інженерної психології.

Творчі завдання
 1. Підготуйте доповідь на тему ”Виникнення і розвиток інженерної 

(технічної) психології”.
 2. Проаналізуйте основні положення напрямків зарубіжної психо-

логії, що становлять теоретико-методологічну основу психологіч-
ної допомоги.

 3. У чому полягають основні принципи системного підходу в тех-
нічній психології.

Література: основна [10; 15; 17; 27; 28; 30; 33]; 
додаткова [1; 13; 15; 17; 20; 23]

Тема 3. Напрямки прикладних психологічних досліджень  
в системі “людина—техніка”

Методичні  вказівки: шляхом порівняння  студенти повинні за-
своїти основні напрями розвитку прикладних психологічних дослід-
жень в системі “людина—техніка”, відмінності між ними. Визначити 
актуальні прикладні проблеми інженерної психології як прикладної 
галузі практичної психології. 
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Словникова  робота:  психофізіологічний напрямок,  інтегральні 
характеристики людини, системотехнічний напрямок, кібернетична 
психологія, експлуатаційний напрямок, психолого-педагогічний на-
прямок, профорієнтація, профвідбір, професійне навчання, психоло-
гічна просвіта. 

Питання та завдання для самоконтролю
 1. Визначте напрямки прикладних психологічних досліджень в сис-

темах “людина—техніка”.
 2. Охарактеризуйте основні прикладні психологічні проблеми пси-

хофізіологічного напрямку психологічних досліджень в системах 
“людина—техніка”.

 3. У чому полягають основні прикладні психологічні проблеми сис-
темотехнічного напрямку психологічних досліджень в системах 
“людина—техніка”.

 4. Охарактеризуйте основні прикладні психологічні проблеми ек-
сплуатаційного напрямку психологічних досліджень в системах 
“людина—техніка”.

 5. У чому полягають основні прикладні психологічні проблеми пси-
холого-педагогічного напрямку психологічних досліджень в сис-
темах “людина—техніка”.

Творчі завдання
 1. Складіть порівняльну схему основних напрямків прикладних 

психологічних досліджень в системах “людина—техніка”.
 2. Підготуйте реферат на тему “Інженерна психологія і науково-тех-

нічний прогрес”.
Література: основна [10; 15; 17; 25; 27; 28; 30; 33];

додаткова [13; 17; 20–23]

Тема 4. Міждисциплінарні знання в забезпеченні 
ефективності систем “людина—техніка”. Ергономіка

Методичні вказівки: відповіді на питання для самоконтролю пе-
редбачають опанування студентами міждисциплінарних знань в сис-
темах “людина—техніка”. 

Розв’язання творчих завдань передбачає знання особливостей виник-
нення та розвитку нової комплексної галузі знань — ергономіки, її об’єкта, 
предмета, основних завдань, методів дослідження, етапів розвитку.

Словникова робота: ергономіка, система “людина–середовище–
техніка”, ”людський фактор”, корективна ергономіка, проективна ер-
гономіка.
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Питання та завдання для самоконтролю
 1. Як можна визначити ергономіку?
 2. Визначте об’єкт і предмет ергономіки. 
 3. Сформулюйте основні теоретичні і прикладні цілі ергономіки.
 4. У чому полягають основні завдання ергономіки?
 5. Розкрийте особливості інженерної психології як виду професій-

ної діяльності практичного психолога.
 6. Назвіть основні методи дослідження ергономіки.
 7. Охарактеризуйте дві стадії розвитку ергономіки.
 8. У чому полягають особливості корективної ергономіки?
 9. У чому полягають особливості проективної ергономіки?

Творчі завдання
 1. Які саме міждисциплінарні знання дають змогу забезпечувати 

ефективність систем “людина—техніка”?
 2. Підготуйте доповідь на тему “Систематизація наук, що досліджу-

ють людину-оператора у системах “людина—техніка”.
 3. Охарактеризуйте ергономіку як міждисциплінарну галузь знань 

в системі “людина–середовище–техніка”.
 4. Проаналізуйте основні перспективи розвитку ергономічних до-

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

додаткова [13; 17; 19–23]

Змістовий модуль ІІ. Психологічна характеристика систем 
“людина—техніка”

Тема 5. Психологічна характеристика і види систем 
“людина—техніка”

Методичні  вказівки: студенти повинні засвоїти базові поняття 
систем “людина—машина”, підходи до класифікації систем “люди-
на—машина”. 

Відповіді на запитання передбачають знання студентами особли-
востей взаємодії в системах “людина—техніка”. 

Словникова робота: система “людина—машина”, система “люди-
на–автомат”, “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.
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 4. За якими ознаками класифікують системи “людина—машина”?
 5. Дайте визначення детермінованих та недетермінованих систем 

“людина—машина”.

Творчі завдання
 1. Охарактеризуйте основні принципи взаємодії в системах “люди-

на—техніка”.
 2. Охарактеризуйте динаміку видів систем “людина—техніка”  

і видів діяльності людини-оператора.
Література: основна [9; 10; 15; 17; 25; 30; 33];

додаткова [13; 17; 20; 23]

Тема 6. Психологічна структура і розподіл функцій в 
системах “людина—техніка”

Методичні вказівки: студенти повинні знати психологічну струк-
туру, критерії і принципи розподілу функцій людини-оператора і ма-
шини в системах “людина—техніка”. Відповіді на запитання передба-
чають знання студентами ролей й основних функцій людини.

Словникова  робота: проблеми автоматизації, критерії, принци-
пи, надійність, ефективність, доцільність, раціональність.

Питання та завдання для самоконтролю
 1. Охарактеризуйте можливість і доцільність автоматизації функції 

людини.
 2. Назвіть і поясніть критерії розподілу функцій між людиною-опе-

ратором і машиною.
 3. У чому полягають особливості раціонального розподілу функцій 

у системах “людина—техніка”?
 4. Принципи раціонального розподілу функцій у системах “люди-

на—техніка”. 
 5. У чому полягають 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 прийнятті, збережен-

ні, відтворенні і переробці інформації, здійсненні впливу на зов-
нішні об’єкти. 
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 3. Підготуйте доповідь на тему “Удосконалення техніки і зміна фун-
кцій машини як досконалого засобу праці людини”.

 4. Опишіть функції людини — користувача персонального 
комп’ютера і самої машини.

Література: основна [9; 10; 15; 17; 21; 25; 30; 33];
додаткова [13; 17; 20; 23]

Тема 7. Класифікація автоматизованих систем управління 
(АСУ) та їх інженерно-психологічний аналіз

Методичні  вказівки: студенти повинні засвоїти критерії класи-
фікації систем “людина—техніка”, типи і особливості автоматизова-
них систем управління. 

Відповіді на запитання передбачають знання студентами основ-
них критеріїв для здійснення типології запитів, типологію та характе-
ристику основних запитів щодо психолого-управлінського консуль-
тування. 

Словникова  робота:  автоматизовані системи управління, типи 
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. Розкрийте психологічні особливості АСУ та їх видів. 

Література: основна [10; 15; 17; 20; 21; 25; 30; 33];
додаткова [7; 13; 17; 20; 23]

Тема 8. Інформаційна та концептуальна моделі взаємодії 
людини і машини

Методичні вказівки: студенти повинні засвоїти відмінності між 
інформаційною та концептуальною моделями взаємодії людини і ма-
шини, знати її психологічні особливості.

Словникова робота: модель, інформаційна модель, концептуаль-
на модель.

Питання та завдання для самоконтролю
 1. Охарактеризуйте інформаційну модель взаємодії людини і машини.
 2. Охарактеризуйте концептуальну модель взаємодії людини і ма-

шини.
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  3. Чим відрізняється інформаційна модель від концептуальної?
  4. Яка саме модель є первинною, а яка вторинною?

Творчі завдання
 1. Психологічні особливості інформаційних і концептуальних мо-

делей в системах “людина—техніка”.
  2. Психологічні правила конструювання інформаційної та концеп-

туальної моделей.
Література: основна [9; 10; 15; 17; 21; 25; 30; 33];

додаткова [13; 17; 20; 23]

Змістовий модуль ІІІ. Психологічні основи діяльності людини в 
системах “людина—техніка”

Тема 9. Психологічні особливості діяльності людини-
оператора

Методичні вказівки: при виконанні завдання студенти повинні 
засвоїти психологічний зміст та особливості етапів діяльності люди-
ни в системах “людина—техніка”, а також особливості професійної 
діяльності людини-оператора.

Словникова робота: етапи діяльності, інформаційний пошук, ін-
дикатор, оперативне поле, макроструктура, потреби, мотиви, затрати, 
результати, мета, задоволеність, діяльність, професійна діяльність, 
активність, життєдіяльність, професійна праця, операторська діяль-
ність.

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 мо-

жете назвати?
 3. Зміст діяльності оператора в системах “людина—техніка”.
 4. Які фактори впливають на ефективність етапів діяльності опера-

тора?
 5. Які основні види і фактори складності діяльності людини-опера-

тора ви знаєте?
 6. Охарактеризуйте психологічну макроструктуру діяльності людини.

Творчі завдання
 1. Назвіть основні психологічні особливості діяльності людини-

оператора, які відрізняють операторську діяльність від інших 
видів трудової діяльності людини.
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 2. Розкрийте 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; 20; 23]

Тема 10.  Психологічна система діяльності людини-оператора
Методичні вказівки: студенти повинні знати психологічну сис-

тему діяльності людини в системах “людина—техніка”, її мотиви, цілі 
і програму; знати основні критерії успішності діяльності. Розкрити 
сутність інформаційної основи діяльності, її рівні та особливості. 

Словникова робота: діяльність, система діяльності, мотиви, су-
купність мотивів, мотивація, професіоналізація, успішність діяль-
ності, адекватність, динамічність, адаптивність.

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

ми 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—тех-

ніка”?
 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. Проаналізуйте інформаційну основу діяльності людини в систе-

мах “людина—техніка”? Наведіть приклади.
Література: основна [1; 5; 7; 10; 15; 17; 25; 27; 28; 36];

додаткова [6; 20]

Тема 11.  Прийняття рішень і пізнавальні процеси
Методичні вказівки: студенти повинні знати пізнавальні проце-

си діяльності людини-оператора, розкривати сутність цих процесів, 
характеризувати їх психологічні особливості і роль у діяльності лю-
дини-оператора. 
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Студенти повинні засвоїти особливості процесу прийняття рішен-
ня, його психологічні характеристики, засоби підготовки та прийнят-
тя рішення, розкривати етапи прийняття рішення та критерії склад-
ності процесів прийняття рішення.

Словникова робота: сенсорно-перцептивні процеси, аналізатори, 
сприйняття, мнемічні процеси, запам’ятовування, збереження, від-
творення, реінтеграція, реконструкція, безпосередня пам’ять, опера-
тивна пам’ять, довготривала пам’ять, короткотривала пам’ять, атен-
ційні 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 сис-

темах “людина—техніка”.
 2. Назвіть фактори, які впливають на виникнення помилок на сен-

сорному рівні.
 3. Значення та роль мнемічних процесів у діяльності людини в сис-

темах “людина—техніка”.
 4. Охарактеризуйте основні процеси і види пам’яті.
 5. Від чого залежить підвищення продуктивності мнемічних процесів?
 6. Роль атенційних процесів у діяльності людини в системах “люди-

на—техніка”.
 7. Роль психічного образу в регуляції професійної діяльності люди-

ни-оператора.
 8. Охарактеризуйте основні психологічні характеристики опера-

тивних образів.
 9. Оперативне мислення та його особливості.
 10. Назвіть і охарактеризуйте основні компоненти оперативного 

мислення.
 11. Які етапи передбачає процес прийняття рішення?
 12. Психологічні характеристики прийняття рішення
 13. Назвіть засоби підготовки і прийняття рішення в діяльності лю-

дини-оператора.
Творчі завдання

 1. Підготуйте доповідь на тему ”Образні процеси і регуляція діяль-
ності людини-оператора”.

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

шення в діяльності людини в системах “людина—техніка”?
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 4. Психологічні особливості та види помилок людини в системі 
“людина—техніка”.

Література: основна [1; 7; 10; 15; 22; 25; 27; 28; 31; 36];
додаткова [16; 20]

Тема 12.  Психомоторні процеси та робочі рухи
Методичні вказівки: студенти повинні знати психомоторні про-

цеси діяльності людини-оператора, розкривати сутність цих процесів, 
характеризувати їх психологічні особливості і роль в діяльності лю-
дини –оператора. Визначати особливості фаз психомоторних актів у 
діяльності людини-оператора, знати функції психомоторних рухів.

Словникова  робота: психофізіологічні можливості, аналізатор-
ні 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 лю-

дини-оператора.
 5. Які психомоторні рухи за їх функціями можна виділити у діяль-

ності людини-оператора?

Творчі завдання
 1. Охарактеризуйте психічні процеси та їх місце у структурі діяль-

ності людини-оператора.
 2. Психологічні особливості та роль психомоторних процесів люди-

ни-оператора, місце у психологічній системі діяльності робочих 
рухів.

 3. Підготуйте доповідь на тему ”Психологічні фактори успішності 
діяльності людини-оператора”.

Література: основна [1; 10; 15; 22; 25; 27; 28; 31; 36];
додаткова [20]

Тема 13.  Професійно важливі якості
Методичні вказівки: у процесі самостійного виконання завдань 

з теми студенти повинні з’ясувати роль та значення професійно важ-
ливих якостей для успішної професійної діяльності людини-операто-
ра, їх структуру, властивості та психологічні особливості. 
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Словникова робота: професійно важливі якості, індивідуально-
типологічні, сенсорні, перцептивні, мнемічні, вольові властивості, 
сенсорно-моторні реакції. 

Питання та завдання для самоконтролю
 1. Назвіть професійно важливі якості і здібності людини-операто-

ра.
 2. Охарактеризуйте перцептивні властивості людини-оператора  

в системах “людина—техніка”.
 3. Роль сенсорно-моторних реакцій у діяльності людини-операто-

ра.
 4. Охарактеризуйте мнемічні властивості людини-оператора.
 5. Значення вольових властивостей людини-оператора в системах 

“людина—техніка”.
 6. Професійно важливі напрямки профдіагностики та відбору опе-

раторів.
 7. Визначте “ідеальний” комплекс професійно важливих якостей 

людини, яка працює в умовах використання технічних засобів.

Творчі завдання
 1. Особливості визначення професійно важливих якостей.
 2. Розкрийте зміст поняття “професійно важливі якості” та побу-

дуйте модель фахівця систем “людина—техніка”.
 3. У чому полягає значення професійно важливих якостей для ус-

пішної 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 [8; 24; 20]

Змістовий модуль ІV.  Психічні стани та надійність людини в 
системі “людина—техніка”

Тема 14.  Психологія надійності людини в системах “людина—
техніка”

Методичні вказівки: при виконанні завдання студентам необхід-
но знати психологічний зміст та інтегральні показники надійності 
людини-оператора, характеризувати надійність системи “людина—
техніка”. Визначити основні критерії надійності оператора. 
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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 властивості системи “людина—техніка”, які ха-

рактеризують надійність людини-оператора?
 4. Критерії надійності оператора.
 5. Функціональна надійність та її подвійна змістова сутність.

Творчі завдання
 1. Розкрийте психологічний зміст поняття “надійність” людини  

в системах “людина—техніка”. 
 2. Підготуйте доповідь на тему “Особливості систем “людина—тех-

ніка” і надійність людини”.
Література: основна [2; 5; 8; 15; 18; 19; 22; 25; 30; 31; 36; 38];

додаткова [10; 12; 18; 20]

Тема 15.  Психологічні особливості помилок людини
Методичні вказівки: студенти повинні знати психологічні особ-

ливості і види помилок людини в системі “людина—техніка”; визна-
чити основні причини помилок за особистим і груповим факторами.

Словникова  робота: помилка, відмова, професійні якості, осо-
бисті особливості, моральні якості, фізіологічні особливості, сома-
тичні особливості, фізичні особливості, особистий фактор, груповий 
фактор, засоби діяльності, умови діяльності, зміст діяльності, органі-
зація діяльності.

Питання та завдання для самоконтролю
 1. Відмови та їх наслідки для системи “людина-машина”.
 2. Які ви знаєте категорії відмов людини-оператора.
 3. Види помилок людини в системі “людина—техніка”.
 4. Першопричини помилок за особистим фактором.
 5. Причини помилок за груповим фактором.

Творчі завдання
 1. Надійність людини-оператора та її зв’язок з помилками людини  

в системах “людина—техніка”.
 2. Підготуйте доповідь на тему ”Психологічні особливості помилок 

людини в системі “людина—техніка”.
Література: основна [2; 5; 8; 15; 18; 19; 22; 25; 30; 31; 36; 38];

додаткова [10; 12; 18; 20]
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Тема 16.  Психічні стани
Методичні  вказівки: студенти повинні знати основні види 

психічних станів людини-оператора, характеризувати психологічні 
показники психічних станів людини-оператора в системах “люди-
на—техніка”. 

Словникова  робота: психіка, психічні стани, функціональний 
комфорт, комфорт, психічне стомлення, психічне напруження, стрес, 
стресор, психоемоційний стрес, монотонія, відсутність мотивації, 
тривожність, індиферентний стан.

Питання та завдання для самоконтролю
 1. Які ви знаєте основні види психічних станів людини-оператора  

в системах “людина—техніка”?
 2. Психічний стан втомленості та його психологічна характеристи-

ка.
 3. Проаналізуйте стадії втомленості та їх особливості.
 4. Сформулюйте, що таке психічна напруженість.
 5. Проаналізуйте стадії психічного напруження.
 6. Стрес як психічний стан людини.
 7. Які ви знаєте типи поведінки людини-оператора, що перебуває  

у стані стресу?
 8. Охарактеризуйте психологічні показники стану монотонії опера-

тора.

Творчі завдання
 1. Як ви вважаєте, стрес — це позитивне чи негативне явище в житті 

людини?
 2. Проаналізуйте поняття психічного напруження та його зв’язок із 

стресом.
 3. Охарактеризуйте психологічні показники психічних станів лю-

дини-оператора в системах “людина—техніка”.
Література: основна [2; 5; 8; 15; 18; 19; 22; 25; 30; 31; 36; 38];

додаткова [10; 12; 18; 20]

Тема 17.  Працездатність людини-оператора та її динаміка
Методичні вказівки: студенти повинні знати особливості працез-

датності людини-оператора, стадії та шляхи підвищення працездат-
ності людини-оператора в системах “людина—техніка”.

При виконанні завдання студентам необхідно вміти будувати 
шкалу працездатності.



19

Словникова  робота: дієздатність, працездатність, шкала праце-
здатності, втома, втомленість, показники втомленості, ресурси.

Питання та завдання для самоконтролю
 1. Що таке працездатність, як можна визначити її, з якими терміна-

ми порівняти?
 2. Працездатність людини-оператора, її особливості та критерії.
 3. Зміст поняття “шкала працездатності” і її призначення.
 4. Опишіть шкалу працездатності і охарактеризуйте кожну стадію.
 5. У чому полягає значення шкали працездатності для систем “лю-

дина—техніка”?
 6. У чому полягають психологічні передумови розвитку функціо-

нальних станів у людини в системах “людина—техніка”?
 7. Поняття втомленості, суб’єктивні і об’єктивні показники втоми.
 8. Шляхи підвищення працездатності людини-оператора.

Творчі завдання
 1. Проаналізуйте психологічні ознаки й особливості втомленості як 

психічного стану та його передумови.
 2. Сконструюйте власну шкалу працездатності за допомогою моде-

лювання типової для себе шкали і конструювання кривої стом-
лення “Моя шкала працездатності”.

Література: основна [2; 5; 8; 15; 18; 19; 22; 25; 30; 31; 36; 38];
додаткова [10; 12; 18; 20]

Змістовий модуль V.  Фактори середовища та умови праці  
в системах “людина—техніка”

Тема 18.  Енергетичні витрати організму людини-оператора і 
шляхи їх поповнення

Методичні  вказівки: студенти повинні знати принципи збере-
ження ресурсів людини, шляхи поповнення енергетичних ресурсів 
людини-оператора. 

Словникова робота: енергія, людські ресурси, енергетичні ресур-
си, ефективність, рух, економія руху.

Питання та завдання для самоконтролю
 1. Охарактеризуйте основні фактори середовища, що впливають на 

ефективність роботи людини в системах “людина—техніка”.
 2. Назвіть принципи оптимальної організації руху з метою економії 

енергетичних затрат.
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Творчі завдання
 1. Підготуйте доповідь на тему ”Шляхи поповнення енергетичних 

ресурсів людини-оператора”.
Література: основна [2; 6; 15; 17–19; 25; 30; 36–38];

додаткова [10; 12; 18]

Тема 19.  Сенсорні механізми діяльності людини-оператора і 
передумови їх активізації

Методичні вказівки: студенти повинні знати сенсорні механізми 
людини-оператора в системах “людина—техніка”, вміти охарактери-
зувати основні фактори середовища, що впливають на ефективність 
роботи людини в системах “людина—техніка” (освітлення, шум, колір 
та ін.).

Словникова  робота: сенсорні механізми, система зору, система 
слуху, система сприйняття звуку, кінестетична система, світло, звук, 
вібрація, рух, зір, освітлення, колір.

Питання та завдання для самоконтролю
 1. Визначте найважливіші умови ефективної трудової діяльності 

людини-оператора.
 2. Охарактеризуйте основні фактори середовища, що впливають 

на ефективність роботи людини в системах “людина—техні-
ка”.

 3. Назвіть основні системи органів чуттів і спрямованість сенсор-
них механізмів у діяльності людини.

 4. Охарактеризуйте сенсорні механізми у людини-оператора та пе-
редумови їх активізації.

 5. Який оптимальний рівень освітлення в системах “людина—техні-
ка”?

 6. Якими шляхами можна подолати шум у системах “людина—тех-
ніка”.

Творчі завдання
 1. Підготуйте доповідь на тему ”Фактори освітлення і його значен-

ня як фактора середовища в діяльності людини в системах “люди-
на—техніка”.

 2. Схарактеризуйте фактори кольору і його роль як фактора середо-
вища в діяльності людини в системах “людина—техніка”.

Література: основна [2; 6; 15; 17–19; 25; 30; 36–38];
додаткова [10; 12; 18]
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Тема 20.  Умови праці в системах “людина—техніка”, їх 
характеристика та регламентація

Методичні вказівки: при виконанні завдання студентам необхід-
но знати найважливіші умови праці людини в системах “людина—
техніка”, вміти характеризувати зміст і складові регламентації праці, 
обґрунтовувати її необхідність.

Словникова робота: тривалість робочого дня, темп роботи, пере-
рва для відпочинку, робоча активність, стимулювання праці, підви-
щення рівня мотивації, моральний аспект трудової діяльності.

Питання та завдання для самоконтролю
 1. Визначте найважливіші умови праці людини в системах “люди-

на—техніка”.
 2. Що таке регламентація праці? 
 3. Назвіть складові регламентації праці?
 4. У чому полягає проблема стимулювання праці і підвищення рів-

ня мотивації?

Творчі завдання
 1. Психологічні фактори умов праці людини в системах “людина—

техніка”.
 2. Підготуйте доповідь на тему ”Залежність ефективності індивіду-

альної і групової праці від психологічних факторів: рівня мотивації, 
рівня культури, особливостей спілкування, рольової поведінки”.

Література: основна [2; 6; 15; 17–19; 25; 30; 36–38];
додаткова [10; 12; 18]

Тема 21.  Психофізіологічні та гігієнічні передумови 
виникнення негативних психічних станів

Методичні  вказівки: студенти повинні засвоїти особливості ві-
кових змін та їх наслідки у діяльності людини-оператора, визначати 
види, стадії та ступені втомленості та перевтомлення, розуміти пси-
хологічні особливості втомленості та перевтомлення, їх наслідки та 
вплив на виникнення негативних психічних станів.

Словникова  робота: психічні стани, негативні психічні стани, 
вік, вікові зміни, фізіологічна втомленість, психологічна втомленість, 
перевтомлення, стадії перевтомлення.

Питання та завдання для самоконтролю
 1. Негативні психічні стани людини-оператора, їх особливості та оз-

наки.
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 2. Охарактеризуйте психологічні фактори виникнення негативних 
психічних станів і їх запобігання.

 3. У чому полягають особливості і наслідки вікових змін у діяль-
ності людини в системах “людина—техніка”. 

 4. Що таке втомленість?
 5. Охарактеризуйте види і стадії втомленості людини-оператора.
 6. Визначте поняття та психологічний зміст перевтомлення люди-

ни.
 7. Охарактеризуйте стадії та ступені перевтомлення.

Творчі завдання
 1. Як можна оцінити рівень і ознаки перевтомлення (виділити 

суб’єктивні і об’єктивні показники)?
 2. Якими тестовими методиками можна оцінити перевтомлення?
 3. Які існують засоби запобігання перевтомлення людини у систе-

мах “людина—техніка”?
 4. Функціональна музика як ергономічний засіб оптимізації психіч-

них станів операторів.
Література: основна [2; 6; 15; 17–19; 25; 30; 36–38];

додаткова [10; 12; 18]

Тема 22.  Характеристика умов праці людини-оператора
Методичні вказівки: відповіді на запитання передбачають знан-

ня особливостей умов праці та їх видів у системах “людина—техніка”, 
їх значення в ефективній діяльності людини; розв’язання творчих 
завдань передбачає знання змісту та параметрів оптимальних кліма-
тичних умов.

Словникова робота: клімат, фізіологія праці, гігієна праці, тепло-
вий стрес, кліматичний стрес, ефективна температура тіла, оптималь-
ні умови праці. 

Питання та завдання для самоконтролю
 1. Стрес та умови праці людини-оператора в системах “людина—

техніка”.
 2. Що таке тепловий стрес і як його усунути?
 3. Як можна оцінити параметри оптимальних кліматичних умов?
 4. Що таке кліматичний стрес?
 5. Показники і наслідки теплового стресу людини в системах “лю-

дина—техніка”.
 6. Особливості впливу холодового стресу в системах “людина—тех-

ніка”.
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 7. Охарактеризуйте умови праці та їх види в системах “людина—
техніка”.

 8. Роль умов праці в ефективній діяльності людини.

Творчі завдання
 1. Визначте зміст та склад кліматичних умов на робочому місці лю-

дини.
 2. Охарактеризуйте важливі кліматичні умови на робочих місцях  

в системах “людина—техніка”.
 3. Проаналізуйте зміст оптимальних кліматичних умов при вико-

ристанні техніки.
Література: основна [2; 6; 15; 17–19; 25; 30; 36–38];

додаткова [10; 12; 18]

Змістовий модуль VІ. Інженерно-психологічний супровід 
організації та проектування систем 
“людина—техніка”

Тема 23.  Принципи організації комфортних робочих місць 
людини-оператора

Методичні вказівки: студенти повинні засвоїти мету, принципи 
організації і спеціального проектування робочого місця, знати основ-
ні інженерно-психологічні вимоги до комфортного робочого місця. 
Вміти на практиці застосовувати здобуті знання при конструюванні 
робочих місць різної конфігурації та базових типів.

Словникова робота: робоче місце, комфортне робоче місце, тех-
нічні засоби, конфігурація робочих місць, базова конструкція робо-
чого місця.

Питання та завдання для самоконтролю
 1. Що розуміють під робочим місцем людини?
 2. У чому полягає мета організації і спеціального проектування ро-

бочого місця людини?
 3. Психологічні принципи організації комфортних робочих місць 

людини-оператора, їх види та особливості.
 4. Що є головним функціональним елементом робочого місця?
 5. Назвіть основні умови комфортного робочого місця.
 6. Види та психологічні особливості робочих місць людини-опера-

тора в системах “людина—техніка”.
 7. Охарактеризуйте базові типи робочих місць людини в системах 

“людина—техніка”.
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 8. Охарактеризуйте основні інженерно-психологічні вимоги до ро-
бочих місць. 

Творчі завдання
 1. Підготуйте доповідь на тему ”Психологічні фактори комфорт-

ності робочого місця людини-оператора”.
 2. Складові інженерно-психологічних вимог до організації і конс-

трукції робочого місця людини-оператора.
 3. Сконструюйте власне комфортне робоче місце з урахуванням 

усіх інженерно-психологічних вимог. 
Література: основна [6; 11; 14; 15; 25; 27–29; 39];

додаткова [2; 4; 5; 8; 9]

Тема 24.  Робочий простір людини-оператора та фактори 
забезпечення оптимальної робочої пози

Методичні  вказівки: самостійна робота над темою передбачає 
знання студентами основних параметрів і вимог до організації ро-
бочого простору людини, принципів організації робочих місць з 
урахуванням антропометричних характеристик людини-оператора, 
особливостей впливу на ефективність діяльності робочої пози лю-
дини.

Словникова  робота: робочий простір, зона досяжності, опти-
мальна зона досяжності, антропометричні характеристики людини, 
робоча поза. 

Питання та завдання для самоконтролю
 1. Поясніть сутність терміна “робочий простір” людини-оператора.
 2. Охарактеризуйте професійно важливі компоненти робочого про-

стору людини-оператора.
 3. Якою є оптимальна зона досяжності?
 4. Які показники слід ураховувати при організації робочого просто-

ру людини?
 5. Охарактеризуйте базові параметри постійних робочих місць у по-

зиції сидячи.
 6. Антропометричні характеристики та їх роль.
 7. Класифікація базових антропометричних характеристик люди-

ни.
 8. Робоча поза людини-оператора.
 9. У чому полягає вплив робочої пози на ефективність діяльності 

людини в системах “людина—техніка”?



25

Творчі завдання
 1. Визначте, які міждисциплінарні передумови можуть забезпечити 

зручність робочого простору людини.
 2. Підготуйте доповідь на тему ”Принципи організації робочого 

простору на робочому місці людини-оператора”.
Література: основна [6; 11; 14; 15; 25; 27–29; 39];

додаткова [2; 4; 5; 8; 9]

Тема 25.  Оптимізація розташування засобів відображення 
інформації та органів управління

Методичні вказівки: студенти повинні засвоїти способи та при-
нципи подання інформації у системах “людина—техніка”, знати при-
нципи організації засобів відображення інформації та засобів управ-
ління, вміти застосовувати на практиці здобуті знання.

Словникова  робота: інформація, подання інформації, відобра-
ження інформації, індикатори, органи управління.

Питання та завдання для самоконтролю
 1. Що розуміють під оптимальним способом подання інформації  

в системах “людина—техніка”?
 2. Охарактеризуйте загальні принципи подання інформації.
 3. Охарактеризуйте принципи оптимального розташування засобів 

відображення інформації?
 4. Проаналізуйте основні характеристики індикаторів, які визнача-

ють зорове сприйняття.
 5. Особливості праці людини в системах “людина—техніка” в пози-

ції сидячи.
 6. Особливості праці людини в системах “людина—техніка” в пози-

ції стоячи.
 7. Назвіть засоби управління технічним обладнанням. 
 8. Охарактеризуйте принципи оптимального розташування засобів 

управління?
 9. Загальні вимоги та рекомендації при розміщенні засобів управління.
 10. Правила розташування засобів управління та індикаторів.

Творчі завдання
 1. Спроектуйте власний оптимальний робочий простір з урахуван-

ням рекомендованих розмірів розміщення засобів відображення 
інформації та органів управління в позиціях сидячи та стоячи.

Література: основна [6; 11; 14; 15; 25; 27–29; 39];
додаткова [2; 4; 5; 8; 9]
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Тема 26.  Оснащення робочого місця людини-оператора
Методичні вказівки: студенти повинні засвоїти вимоги до облад-

нання робочого місця людини в системах “людина—техніка” та вміти 
використовувати отримані знання на практиці. 

Словникова робота: робоче місце, оснащення робочого місця, ро-
бочі меблі, операторський зал.

Питання та завдання для самоконтролю
 1. Оснащення робочого місця людини-оператора і вимоги до його 

комфортності.
 2. Особливості робочих меблів в системах “людина—техніка”.
 3. Вимоги до робочих меблів у системах “людина—техніка”.
 4. Особливості обладнання операторського зала в системах “люди-

на—техніка”.

Творчі завдання
 1. Сконструюйте робочі меблі та крісло з урахуванням власних ант-

ропометричних характеристик. 
Література: основна [6; 11; 14; 15; 25; 27–29; 39];

додаткова [2; 4; 5; 8; 9]

Тема 27.  Роль уніфікації та стандартизації вимог до систем 
“людина—техніка”

Методичні вказівки: при виконанні завдання студентам необхід-
но уміти пояснити значення, зміст та завдання типізації та уніфікації 
засобів забезпечення діяльності людини, уніфікації та стандартизації 
інженерно-психологічних вимог до системи “людина—техніка”, зна-
ти способи та засоби інженерно-психологічної і ергономічної уніфі-
кації та типізації технічного обладнання і його елементів в системі 
“людина—техніка”.

Словникова  робота: типізація, уніфікація, стандартизація, ти-
пізація діяльності, уніфікація кольорового кодування, уніфікація 
прийомів виконання операцій, уніфікація форм органів управління, 
уніфікація розміщення елементів на робочому столі, оперативні лінії, 
оперативні вертикалі.

Питання та завдання для самоконтролю
 1. Типізація та уніфікація засобів забезпечення діяльності людини.
 2. Значення типізації та уніфікації для діяльності людини-операто-

ра.
 3. Завдання типізації і уніфікації діяльності операторів.



27

 4. Що таке уніфікація вимог до систем “людина—техніка”?
 5. Уніфікація та стандартизація інженерно-психологічних вимог до 

системи “людина—техніка”.
 6. Визначте зв’язок типізації, уніфікації і стандартизації вимог щодо 

урахування людського фактора при проектуванні систем “люди-
на—техніка”.

 7. Охарактеризуйте напрямки психологічного і ергономічного за-
безпечення системи “людина—техніка”.

Творчі завдання
 1. Підготуйте доповідь на тему ”Способи та засоби інженерно-пси-

хологічної і ергономічної уніфікації та типізації технічного облад-
нання і його елементів в системі “людина—техніка”.

 2. Наведіть приклади уніфікація кольорового кодування.
Література: основна [6; 11; 14; 15; 25; 27–29; 39];

додаткова [2; 4; 5; 8; 9].

Тема 28.  Урахування психологічних та міждисциплінарних 
знань у проектуванні систем “людина—техніка”

Методичні вказівки: студенти повинні засвоїти зміст, мету та ета-
пи проектування систем “людина—техніка”, визначати умови ефек-
тивного проектування систем “людина—техніка”, характеризувати 
взаємозв’язок стадій інженерного (технічного) проектування і етапів 
художнього конструювання систем “людина—техніка”.

Словникова робота: корективна інженерна психологія, проектив-
ний підхід, проект діяльності людини-оператора, міждисциплінарні 
знання, аванпроект, ескізне проектування, технічне проектування, 
художнє конструювання, технічна естетика.

Питання та завдання для самоконтролю
 1. У чому полягає проективний підхід?
 2. Що таке проект діяльності людини-оператора?
 3. Назвіть основні та уточнені стадії проектування систем “люди-

на—техніка”.
 4. Особливості урахування міждисциплінарних знань у процесі 

проектування систем “людина—техніка”.
 5. Зміст міждисциплінарних вимог у проектуванні систем.
 6. Умови ефективного проектування систем “людина—техніка”.
 7. Охарактеризуйте основні психологічні принципи інженерно-пси-

хологічного проектування систем “людина—техніка”.
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 8. Охарактеризуйте психологічні основні принципи ергономічного 
проектування систем “людина–машина”.

 9. У чому полягає мета художнього конструювання?
 10. Охарактеризуйте завдання, що вирішуються при художньому 

конструюванні робочого місця оператора. 
 11. Охарактеризуйте взаємозв’язок стадій інженерного (технічного) 

проектування і етапів художнього конструювання систем “люди-
на—техніка”.

Творчі завдання
 1. Підготуйте доповідь на тему ”Проектування систем “людина—

техніка”: психологічний зміст і міждисциплінарні вимоги”.
 2. Проаналізуйте етапи проектування та послідовність урахування 

психологічних вимог.
Література: основна [6; 11; 14; 15; 25; 27; 28; 29; 39];

додаткова [2; 4; 5; 8; 9]

Змістовий модуль VІІ.  Практичний психолог в організаціях 
систем “людина—техніка”

Тема 29.  Етико-професійні принципи, напрямки та види 
професійно-психологічних завдань у системах 
“людина—техніка”

Методичні  вказівки: студенти повинні засвоїти основні ети-
ко-професійні принципи роботи практичного психолога в системах 
“людина—техніка”. Визначити зміст, форми, методи і основні напря-
ми роботи практичного психолога в системах “людина—техніка”, 
схарактеризувати основні класи професійно-психологічних завдань 
практичного психолога в системах “людина—техніка”.

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

Питання та завдання для самоконтролю
 1. Психологічні вимоги до практичного психолога, який працює  

в системах “людина—техніка”.
 2. Професійно важливі якості практичного психолога систем “лю-

дина—техніка”.
 3. Охарактеризуйте особливості систем “людина—техніка”.
 4. Правові й етичні норми діяльності практичного психолога в сис-

темах “людина—техніка”.
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 5. Визначте основні етико-професійні принципи роботи практично-
го психолога в системах “людина—техніка”.

 6. Охарактеризуйте найважливіші психологічні правила роботи 
практичного психолога в системах “людина—техніка”.

 7. Охарактеризуйте зміст, форми і методи роботи практичного пси-
холога в системах “людина—техніка”.

 8. Сформулюйте основні напрями роботи практичного психолога  
в системах “людина—техніка”.

Творчі завдання
 1. Етичні проблеми діяльності практичного психолога в системах 

“людина—техніка”.
 2. Підготуйте доповідь на тему ”Обговорення етичних норм і вимог 

в роботі практичного психолога в системах “людина—техніка”.
 3. Проаналізуйте основні класи професійно-психологічних завдань 

практичного психолога в системах “людина—техніка”.
 4. Побудуйте модель особистості практичного психолога.

Література: основна [8; 23; 25; 27; 28; 31];
додаткова [12; 15;17–19; 21]

Тема 30.  Психологічна служба в системах  
“людина—техніка”

Методичні вказівки: студенти повинні знати основні види, фун-
кції і напрямки роботи психологічної служби в системах “людина—
техніка”, професійно-психологічні завдання сучасної психологічної 
служби в системах “людина—техніка”. 

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

Питання та завдання для самоконтролю
 1. Опишіть основні види психологічної служби в системах “люди-

на—техніка”.
 2. Основні форми професійної роботи практичного психолога в сис-

темах “людина—техніка”.
 3. Визначте напрями роботи психологічної служби в системах “лю-

дина—техніка”.
 4. Сформулюйте основні функції психологічної служби в системах 

“людина—техніка”.
 5. Професійно-психологічні завдання сучасної психологічної служ-

би в системах “людина—техніка”. 
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Творчі завдання
 1. Обґрунтуйте необхідність психологічної служби у структурах  

і системах “людина—техніка”.
 2. Проаналізуйте психологічні і професійні труднощі в підготовці  

і діяльності практичних психологів в системах “людина—техніка”.
Література: основна [8; 23; 25; 27; 28; 31];

додаткова [12; 15;17–19; 21]

Тема 31.  Психологічна підтримка людини-оператора та 
форми її реалізації

Методичні  вказівки: студенти повинні засвоїти зміст 
психологічної підтримки людини в системах “людина—техніка”, 
характеризувати форми та засоби реалізації психологічної підтримки 
людини в системах “людина—техніка”. 

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

Питання та завдання для самоконтролю
 1. Що таке психологічна підтримка людини в системах “людина—

техніка”?
 2. Сформулюйте основні форми реалізації психологічної підтримки 

людини в системах “людина—техніка”.
 3. Охарактеризуйте методи психологічної підтримки людини в сис-

темах “людина—техніка”.
 4. Зміст психологічного супроводу професійної діяльності людини-

оператора.
 5. Форми реалізації психологічного супроводу професійної діяль-

ності людини-оператора.
 6. Як можна визначити ефективність психологічного супроводу?

Творчі завдання
 1. Психологічне консультування в системах “людина—техніка”, 

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

додаткова [12; 15;17–19; 21]
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