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ВСТУП 
         Програма навчальної дисципліни вільного вибору  

«Інженерна психологія» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки здобувачів І (бакалаврського) 

рівня освіти спеціальності 053 «Психологія».  

         Підготовка майбутнього фахівця до професійної 

психологічної  діяльності у вищих закладах освіти набуває 

надзвичайної ваги особливо в сучасних умовах, у період 

реформування освіти. Навчання здобувачів І (бакалаврського) 

рівня освіти вимагає від студента серйозної підготовки, 

прикладання зусиль в оволодінні найновішими формами, 

методами, засобами професійної діяльності психолога. 

          З розвитком і ускладненням техніки зростає значення 

людського фактору на виробництві. Необхідність вивчення цього 

фактору й урахування його при розробці нової техніки і 

технологічних процесів, при організації виробництва і експлуатації 

обладнання є необхідною умовою ефективного розвитку 

виробництва. Цей погляд привів до формування поняття системи 

«людина-машина» – системи, яка включає людину-оператора 

(групу операторів) і машини, за допомогою яких здійснюється 

трудова діяльність. При організації взаємодії людини і машини 

основна роль належить психологічним властивостям людини: 

сприйняттю, пам’яті, мисленню, увазі і ін. Необхідність вивчення 

цих властивостей людини у системі «людина-машина» обумовила 

появу та розвиток інженерної психології. 

          Практична спрямованість підготовки здобувачів І 

(бакалаврського) рівня освіти полягає в тому, щоб допомагати 

людині-оператору найбільш повно й ефективно реалізовувати себе 

в праці, знаходити задоволення від трудового процесу;  

вирішувати різноманітні завдання щодо удосконалення діяльності 

оператора на підставі вивчення закономірностей трудової 

діяльності, ролі психічних процесів та їх індивідуальних 

особливостей в реалізації трудових завдань; адаптувати людину до 

різноманітних компонентів діяльності (її засобів, змісту, умов й 

організації); застосовувати знання про закономірності процесів 

інформаційної взаємодії людини і техніки в практиці 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



проектування, створення і експлуатації систем «людина-машина-

середовище».   
            

           Міждисциплінарні зв’язки: вивчення курсу передбачає 

наявність базових знань із дисциплін: «Психологія праці», 

«Соціальна психологія», «Психологія управління» та ін.; роботу 

над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на 

заняттях, самостійну роботу та виконання окреслених завдань.  

         Вимоги до компетенцій визначено галузевими стандартами 

вищої освіти України.  
 

                                                  Анотація 
           Навчальна  програма  дисципліни «Інженерна психологія» 

розроблена відповідно до структури та змісту навчальних  

посібників, які рекомендовано для здобувачів І (бакалаврського) 

рівня освіти закладів вищої освіти як гуманітарного так і  

технічного напрямку.  

          Курс «Інженерна психологія» посідає  важливе  місце в 

загальній структурно-логічній  схемі підготовки  фахівця.  За 

допомогою «Інженерної психології» вивчаються психологічні 

аспекти процесів та структури інформаційної взаємодії людини і 

техніки, у тому числі й процесів прийому, переробки, збереження 

інформації людиною, ухвалення рішення і психічної регуляції 

керуючих дій, а також урахування взаємного впливу різних 

компонентів системи «людина-машина» при її проектуванні, 

створенні і експлуатації. 

       Курс «Інженерна психологія» є дисципліною, яка вчить 

студентів  розуміти суть та  важливість оволодіння  організаційно-

проектними аспектами проблем в системах «людина – машина» та 

психологічного забезпечення таких систем. До кола таких знань 

відносяться психологічна підтримка людині-оператора в системах 

«людина – машина», психологічне забезпечення проектування цих 

систем та їх експлуатація.  

      Вивчення теоретичного матеріалу супроводжується 

практичними заняттями, роздавальним та відеоматеріалом за 

розділами дисципліни. 

          Ключові слова: система «людина – машина», методи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



інженерної психології, оператор в СЛМ, автоматизована система 

управління, кібернетика, система «людина- техніка». 

                                       Abctract 
         

       The curriculum of the discipline "Engineering Psychology" is 

designed in accordance with the structure and content of the textbooks, 

which are recommended for applicants of the first (bachelor) level of 

education of higher education institutions in both humanities and 

technical areas. 

       Тhe course "Engineering Psychology" occupies an important place 

in the general structural and logical scheme of specialist training. With 

the help of Engineering Psychology, the psychological aspects of 

processes and structures of information interaction of man and 

technology, including the processes of receiving, processing, storing 

information by a person, making decisions and psychic regulation of 

governing actions, as well as taking into account the mutual influence 

of various components of the system "man- machine “ in its design, 

creation and operation. 

      The course "Engineering Psychology" is a discipline that teaches 

students to understand the essence and importance of mastering 

organizational and project aspects of problems in systems "man - 

machine" and psychological support for such systems. The range of 

such knowledge includes psychological support to the human operator 

in systems "man - machine", psychological support for the design of 

these systems and their operation.       The study of theoretical material 

is accompanied by practical classes, handouts and videos on sections of 

the discipline. 

      Keywords: system "man - machine", methods of engineering 

psychology, operator in SLM, automated control system, cybernetics, 

system "man - technique". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                
1. Опис навчальної дисципліни 
 

 Найменування 

показників 

 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

 

денна 

форма 

навчання 

 

заочна 

форма 

навчання 

 
Кількість кредитів, 

відповідних ECTS 

– 4  

 

 

 

Галузь знань 05 

«Соціальні та 

поведінкові науки» 

Спеціальність 053 

«Психологія» 

 

  

 

 

  

Дисципліна вільного 

вибору за спеціальністю 

Модулів – 1  Рік підготовки 

Змістових модулів 

–2  

4-й     4-й 

 

Загальна кількість 

годин – 120   

 

 

Семестр 

  7-й 7-й 

Лекції 

   20 год. 2 год. 
Семінарські 

 26  год. 8 год. 

Самостійна робота 

   74 год.   110 год.    

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних 4 год. 

СРС – 6 год. 

 

Рівень вищої освіти: 

І (бакалаврський) 

 

 

 

Вид контролю – залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять  

до   самостійної і індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання -  38 % до 62 %; 

для заочної форми навчання -  8 % до 92 %; 

 

2.  Мета  та завдання навчальної дисципліни   
      Метою вивчення дисципліни «Інженерна психологія» є 

засвоєння знань з актуальних психологічних питань організації та 

ефективної й надійної роботи людини в системах «людина – 

машина» та психологічного забезпечення таких систем. До кола 

таких знань відносяться психологічна підтримка людини-

оператора в системах «людина – машина», психологічне 
забезпечення проектування цих систем та їх експлуатація. 
   За результатами вивчення дисципліни студент повинен знати: 

-    категоріальний апарат інженерної психології та її головні 

методологічні засади і методи; 

- зміст психофізіологічного аналізу діяльності «людини-

оператора»; 

-   інженерно-психологічні питання проектування і оцінки сучасної 

техніки та її експлуатування. 

    Освітні завдання навчальної дисципліни:  
- сформувати у студентів теоретичні знання про закономірності 

процесів інформаційної взаємодії людини і техніки з метою 

використання їх у практиці проектування, створення й експлуатації 

систем «людина – машина».  

- особливості роботи в сучасних умовах, а саме:  

a) інтенсифікація психічної діяльності людини, тобто 

прискорення темпів і відповідно підвищення рівня напруженості 

психічної діяльності людини для досягнення більшої 

результативності;  

б) опосередкованість діяльності, тобто заломлення психічних 

явищ та процесів через систему факторів, що виступають як 

своєрідні фільтри чи регулятори (наприклад, у діяльності 

оператора такими регуляторами виступають інформаційні і 

концептуальні моделі, оперативні образи керованих об’єктів і 

т.п.);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



в) включеність у діяльність, що означає етап, входження людини в 

систему вимог, норм, прав, обов'язків і очікувань, які висуває до 

нього сфера його діяльності.  

- особливості операторської діяльності її структуру, а також 

фактори, що на неї впливають;  

-  аналіз функцій людини в СЛМ, вивчення структури і 

класифікація діяльності оператора;  

-  вивчення процесів переробки інформації людиною-оператором;  

-  розробка принципів побудови робочих місць операторів;  

-  вивчення впливу психологічних факторів на ефективність систем 

«людина-машина»;  

-  розробка принципів і методів професійної підготовки операторів 

у СЛМ;  

-  інженерно-психологічне проектування й оцінка систем «людина-

машина»;  

- визначення економічного ефекту інженерно-психологічних 

розробок;  

-   ознайомлення з діяльністю і завданнями практичного психолога 

у СЛМ.  

     У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти 

набувають  таких компетентностей. 

Загальні вміння (компетентності): 
Інструментальні компетентності: 

-     Здатність аналітично мислити, бути проникливим та 

об’єктивним, прагнути до наукових пошуків оптимальних рішень і 

творчої взаємодії  із соціальними партнерами. 

-              Здатність ефективно впливати на індивіда. 

-                Здатність знаходити своє місце в системі сучасних 

ринкових відносин, визначення такої сфери професійної 

діяльності, в якій найповніше можна використати професійний та 

творчий потенціал на користь як суспільним, так і власним 

інтересам. 

-           Здатність до застосування нових технологій та інновацій в 

усіх сферах  професійної діяльності. 

-        Здатність до забезпечення ефективності психодіагностики, 

корекції та  реабілітації безробітних. 

-            Навички до саморозвитку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-    Розширення свого кругозору, підвищення професійної 

майстерності на  основі самоосвіти. 

Міжособистісні компетентності: 

-           Здатність здійснювати комунікаційну діяльність. 

-           Здатність до критики та самокритики. 

-           Позитивне ставлення до несхожості та інших культур. 

-           Здатність працювати у міжнародному середовищі. 

Системні компетентності: 

-           Здатність працювати самостійно і автономно 

-           Здатність діяти з позицій соціальної відповідальності, 

займати активну громадянську позицію. 

-     Здатність займати активну життєву позицію та розвивати 

лідерські  якості. 

-         Здатність виконувати професійну діяльність у відповідності 

до  стандартів якості. 

-         Здатність до формування культури мислення, її сприйняття. 

-         Здатність до навчання. 

-         Здатність формувати нові ідеї (креативність). 

-   Здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній 

діяльності. 

-       Уміння реалізовувати проект. 

-  Здатність нести соціальну відповідальність за діяльність 

організації. 

Спеціальні (фахові) вміння (компетентності) 
-       Здатність аналізувати процес праці людини-оператора з боку 

інженерно-психологічних вимог до нього. 

-      Вміння використовувати методи суб’єктивного оцінювання 

функціонального стану людини-оператора. 

-      Здатність використовувати методи та прикладні програми 

психологічної саморегуляції людини-оператора. 

 

 

3.  Програма навчальної дисципліни 
МОДУЛЬ 1 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

ІНЖЕНЕРНА ПСИХОЛОГІЯ ЯК ГАЛУЗЬ 
ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 1. ІНЖЕНЕРНА ПСИХОЛОГІЯ, ЇЇ ПРЕДМЕТ ТА 
ЗАВДАННЯ. 
Інженерна психологія та її предмет. Методологічні, 

психофізіологічні, системотехнічні та експлуатаційні завдання 

інженерної психології. Методологічні принципи та системний 

підхід в інженерній психології. Головні завдання інженерної 

психології. Зв’язок інженерної психології з іншими науками. 

Тема 2. ІНФОРМАЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ МІЖ ЛЮДИНОЮ ТА 
МАШИНОЮ. 
Загальне уявлення про інформацію. Головні характеристики та 

процеси інформації. Система переробки інформації людиною. 

Забезпечення інформаційних процесів в системі переробки 

інформації людиною. Питання якості відтворення інформації в 

системі «людина – машина». 

ТЕМА 3. СИСТЕМА «ЛЮДИНА – МАШИНА». 
Система «людина – машина», її особливості та питання її 

класифікації. Зміст функціонування СЛМ. Принципи вивчення 

СЛМ. Зміст інженерно-психологічного забезпечення СЛМ. 

Показники якості СЛМ. Конфлікти в СЛМ та засоби їх вирішення. 

ТЕМА 4. МЕТОДИ ІНЖЕНЕРНОЇ ПСИХОЛОГІЇ. 
Класифікація методів інженерної психології. Методи опису та 

аналізу діяльності оператора. Метод моделювання в інженерній 

психології. Психологічні методи в інженерній психології. 

Фізіологічні методи в інженерній психології. Математичні методи 

в інженерній психології. Імітаційні методи в інженерній 

психології. Технічне забезпечення інженерно-психологічних 

досліджень. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРА. 
ТЕМА 5. ДІЯЛЬНІСТЬ ОПЕРАТОРА В СИСТЕМІ «ЛЮДИНА 
– МАШИНА». 
Загальне уявлення про людину-оператора. Оператор в СЛМ. Етапи 

діяльності людини-оператора. Психічні явища та їх характеристика 

в діяльності оператора. Фізіологічні характеристики діяльності 

оператора. Діяльність оператора в особливих умовах. Діяльність 

оператора в умовах потоку сигналів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 6. СПРИЙМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ОПЕРАТОРОМ. 
Психофізіологічні характеристики процесу прийому інформації. 

Енергетичні та інформаційні характеристики зорового аналізатора. 

Просторові та часові характеристики зорового аналізатора. 

Характеристика слухового аналізатора. Характеристика шкіряного 

та інших аналізаторів. Взаємодія аналізаторів під час прийому 

інформації. 

ТЕМА 7. ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПЕРЕРОБКА ІНФОРМАЦІЇ 
ОПЕРАТОРОМ. 
Процеси пам’яті. Характеристика оперативної пам’яті. Оперативне 

мислення. Моделювання розумових процесів. Психологічні 

аспекти проблеми прийняття рішення. Інформаційна підготовка 

рішення. Прийняття рішення на перцептивно-впізнавальному рівні. 

Особливості прийняття рішення на мовно-розумовому рівні. 

Групове прийняття рішень. Загальна характеристика 

функціональних станів оператора. Ознаки функціональних станів 

операторів. Емоційні стани оператора. Втома оператора. Контроль 

функціонального стану оператора. 

ТЕМА 8. ІНЖЕНЕРНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 
ПРОЕКТУВАННЯ  СИСТЕМ «ЛЮДИНА – МАШИНА». 
Засади концепції аналізу та проектування СЛМ. Людина як 

компонент СЛМ та особливості врахування людського фактора на 

різних стадіях проектування СЛМ. Загальні інженерно-

психологічні вимоги до проектування СЛМ. Оцінка впливу 

параметрів об’єкта управління на ефективність діяльності 

оператора. Врахування граничних можливостей оператора та 

питання його психологічної підтримки під час проектування СЛМ. 

Питання психологічної підтримки оператора. 

 
                 4. Структура навчальної дисципліни  

«Інженерна психологія» 
 

Назви змістових 

модулів і тем   
Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усь

ого 

у тому числі усь

ого 

у тому числі 

л с  ср л с  ср 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1.    Інженерна психологія як галузь 

психологічної науки. 
Тема 1.  
Інженерна 

психологія, її 

предмет та 

завдання 

14  4    2     8    15 2  -  13 

Тема2. 
Інформаційна 

взаємодія між 

людиною та 

машиною. 

11  2 2  7 14 - 2  12 

Тема 3. Система 
«людина  - 

машина». 

13 2 4  7 14 - 2  12 

Тема 4. Методи 

інженерної 

психології 

13 2 4  7 14 - 2  12 

       Разом по ЗМ - 1 51  10 12  29 57 2 6  49 

 
Змістовий модуль 2.Особливості діяльності оператора. 

 
 Тема 5. 

Діяльність 

оператора в 

системі «людина - 

машина». 

14 2 4  8 15 - 2  13 

Тема 6.  
Проектування 

технічних засобів 

діяльності 

оператора. 

11 

 

  2 

 

 2 

 

 7 

 

12 

 

- 

 

- 

 

 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 7. 
Організація 

робочого місця 

оператора 

13   2 4  7 12 - -  12 

Тема 8. 
Інженерно-

психологічні 

засади 

проектування 

систем «людина-

машина».  

21 4 4  13 24 - -  24 

      Разом по ЗМ - 2 
 

59 10 14   35 63 - 2  61 

Разом по курсу 110 20 26   64 110 2 8  110 

Звіт по сам.  роботі     10      10 10    10 

Усього годин       120  20   26   74 120  2 8  120   

                        
 

                        5. Теми семінарських занять 

№  

п/

п 
Назва та зміст теми 

Кількість год. 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

1 

Тема: Завдання і 

напрямки інженерної 

психології    
2 2 

2 

Тема: Інформація та 

оператор у системі 

управління   
2 - 

3 

 Тема:   Системи 

„людина- машина”. 

Функціонування системи 

„людина - 

машина”  

4 2 

4. Тема: Психологічні              4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Самостійна робота 

характеристики 
діяльності людини-
оператора 

5 

Тема:   Діяльність 

оператора в  системі 

«людина- машина».  

4 2 

6 

 Тема: Проектування 

технічних засобів 

діяльності оператора.  

2 - 

7 Тема:   Організація 

робочого місця 

оператором. 

4 2 

8 Тема: Інженерно-

психологічні засади 

проектування систем 

«людина-машина». 

4 - 

 Разом 26 8 

№

  

п/

п 

Назва та зміст теми 

Кількість год. 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

1 

Тема:  Головні завдання 

інженерної психології. 

Зв’язок інженерної 

психології з ін. науками. 

          9            13 

2 

Тема:  Забезпечення 

інформаційних процесів в 

системі переробки 

інформації людиною. 

           8 12 

3 

  Тема:   Зміст інженерно- 

психологічного 

забезпечення СЛМ.  
           8 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Звіт по самостійній роботі зараховується після виконання 

одного із перерахованих нижче  видів робіт:  

- написання реферату;  

- анотація наукової чи навчальної літератури;  

- рецензування наукових статей;   

- презентації обраної  теми;  

- індивідуальна навчально-дослідна робота на обрану тему. 

 

                            7.  Методи навчання 
  

 При викладанні навчальної дисципліни «Інженерна 

психологія» використовуються пояснювально-ілюстративні методи 

з використанням мультимедійних презентацій та проблемні методи 

навчання із застосуванням: 

– розв’язання проблемних завдань; 

– виконання індивідуальних психолого-педагогічних  досліджень; 

4 

 Тема:     Інформація та 

оператор у системі 

управління 

           8 12 

5 

Тема:  Переробка 

інформації у системі 

„людина - машина”. 

Зберігання 

інформації  

          9 13 

6 Тема:   Прийняття рішень            8             12 

7 Тема:   Керуючі дії 

оператора. Методи 

відображення опису й 

аналізу 

діяльності оператора  

           8 

           

12 

 

8 Тема:  Функціональні 

стани оператора.  
           8 

           

12 

 

9 Тема:   Групова діяльність 

оператора. Організація 

робочого місця   

           8 

           

12 

 

 Разом           74 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



– тестових завдань; 

– прийомів рольової гри; 

– доповідей та повідомлень; 

– активізації самостійного вивчення студентами літератури; 

– навчальних дискусій. 

 

8.  Методи контролю 

           Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться в письмовій формі. Контрольні завдання за змістовим 

модулем включають тестові питання (одна правильна відповідь з 

чотирьох запропонованих). Контроль самостійної роботи 

проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

- з семінарських занять – на основі перевірки конспектів та 

виконаних завдань. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на семінарських заняттях, результати самостійної 

роботи студентів) проводиться за такими критеріями: 

1. Завдання до семінарського заняття (у % від кількості балів, 

виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, психолого-педагогічні дослідження  та інші 

завдання творчого характеру (у % від кількості балів, виділених на 

завдання із заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



підготовлено з незначним відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

          9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
 

Поточне  тестування та самостійна робота 

Сума 

 

 

Змістовий модуль № 1 

  

Змістовий модуль № 2  

 

 

100 

 

40 40  

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 МК 

  1        

Т.5 Т.6 Т.7 Т.8 МК 

  2 

       

5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 

Звіт із 

сам 

роб 

                                       

                                                                                 20 

 

 
Шкала оцінювання 

 
Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90 – 100 Зараховано 

 

 

 

82-89 

74-81 

64-73 

60-63 не зараховано з можливістю повторного 

складання 35-59 

0-34 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        10. Методичне забезпечення 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Інженерна 

психологія» включає: 

     1. Методичні вказівки до підготовки семінарських занять з 

дисципліни «Інженерна психологія» для здобувачів І 

(бакалаврського) рівня освіти спеціальності 053 «Психологія», 

денної та заочної форми навчання /Т. Є. Шевчук. –  Рівне: НУВГП, 

2019. -  49 с.  

     2. Методичні вказівки для  самостійного вивчення дисципліни 

«Інженерна психологія» для здобувачів І (бакалаврського) рівня 

освіти спеціальності 053 «Психологія»  денної та заочної форми 

навчання /Т. Є. Шевчук. –  Рівне: НУВГП, 2019. -  72 с.  

    3.Конспект лекцій на паперових носіях. 

    4. Конспект лекцій на електронних носіях. 

    5. Нормативні документи Міністерства освіти і науки, України. 

    6.Мультимедійні презентації до тем дисципліни «Інженерна 

психологія». 

    7. Роздатковий матеріал до семінарських занять. 

 

11. Рекомендована література 
                                                 Базова 
1. Грачов М. М. Психология инженерного труда / Грачов М. М. – 

М., 1998. – 345 с.  

2. Душков Б. А. Основы инженерной психологи : учеб. для студ. 

вузов / Б. А. Душков, А. В. Королев, Б. А. Смирнов. – М., 2002.  

3. Інженерна психологія, ергономіка та людський чинник в авіації : 

підруч. / А. В. Скрипець, О. Ю. Буров, В. В. Павлов; за заг. ред. 

проф. А. В. Скрипця. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 

2010. – 696 с.  

4. Обознов А. А. Инженерная психология : учеб. пособ. / Обознов 

А. А. – М. : Изд-во «Ин-т молодежи», 1998.  

5. Продайко В. М. Інженерна психологія. Ч. 1. Вступ до інженерної 

психології : навч. посіб. / В. М. Продайко, І. Б. Учитель. – 

Дніпропетровськ : НМетАУ, 2008.  

6. Семак О. О. Основи інженерної психології : навч.-метод. посібн. 

/ О. О. Семак. – Івано-Франківськ : Плай, 2006. – 106 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Стрелков Ю. К. Инженерная и профессиональная психология : 

учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / Стрелков Ю. К. – М. 

: «Академия», 2001. – 360 с.  

8. Берн Э. Игры,в кторые играют люди. Люди, которые играют в 

игры. – М.: Прогресс, 1988. – 399 с. 

9. Назлоян Г.М. Портретній метод в психотерапии. – М: ПЕР СЄ, 

2001. – 144с. 

10.  Трофімов Ю. Л. Інженерна психологія : підруч. / Трофімов Ю. 

Л. – К.: Либідь, 2002. – 264 с.  

 
Додаткова 

1. Баріхашвілі І. І. Психологічні основи профорієнтації і 

професійного самовизначення : навч. посіб. / Баріхашвілі І. І.  К. 

:Ніка-Центр, 2008.  208 с.  

2. Бодров В. А. Психология профессиональной пригодности / 

Бодров В. А.  М.  ПЕР СЭ, 2006.  511 с.  

3. Водопьянова Н. Е. Синдром выгорания : диагностика и 

профилактика / Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова.  СПб., 2005.  

4. Инженерная психология: теория, методология, практическое 

применение / под ред. Б. Ф. Ломова, В . Ф. Рубахина, В. Ф. Венды.  

М. 1977.  

5. Климов Е. А. Пути в профессионализм: учеб. пособ. / Климов Е. 

А.  М. Флинта, 2003.  320 с.  

6. Кокун О. М. Психофізіологія: навч. посіб. / Кокун О. М.  К. 

Центр навчальної літератури, 2006.  184 с.  

7. Кокун О. М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини: 

психофізіологічний аспект забезпечення діяльності : моногр. / 

Кокун О. М.  К.  Міленіум, 2004.  265 с.  

8. Корольчук М. С. Психофізіологія діяльності : підруч. для студ. 

вищих навч. закладів / Корольчук М. С.  К. Ельга, Ніка-Центр, 

2003.  395 с.  

9. Корольчук М.С. Теорія і практика професійного психологічного 

відбору: навч. посіб. для слухачів та студ. ВНЗ/ М. С. Корольчук, 

В. М. Крайнюк.  К. Ніка-Центр, 2006. 532с. 

10. Корольчук М. С. Психодіагностика: навч. посіб. / М. С. 

Корольчук, В. І. Осьодло, за ред. М. С. Корольчука.  К. Ельга, 

Ніка-Центр, 2004.  400 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Крылов А. А. Хрестоматия по инженерной психологии / А. А. 

Крылов  [б. в.], 1991.  

12. Ложкин Г. В. Практическая психология в системах «человек-
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