1. Назва модуля: Інженерна психологія
2. Код модуля: ПППБ 1.3.12
3. Тип модуля: Обов’язковий
4. Семестр: денна, заочна – III курс VII семестр
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин - 120 (кредити ЄКСТ – 4,0) аудиторні години: денна
форма навчання - 54 год. (лекції 30 год., семінарські заняття 24 год.); заочна – 14 год. ( лекцій – 8
год., семінарські заняття – 6 год.)
6. Лектор: д.п.н., професор Мілютіна К.Л.
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 знати: принципи побудови складних соціо – технічних систем, особливості праці операторів в
системі людина – машина, принципи професійного добору операторів, основи ергономіки.
 вміти: провести аналіз процесінгу в складних системах, оптимізувати процес трудової діяльності,
оптимізувати робочий простір та робоче місце оператора у відповідності з його
психофізіологічними характеристиками.
8. Спосіб навчання: аудиторне
9. Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі:
пререквізит: диференціальна психологія, психофізіологія, психологія праці.
кореквізит: професійна орієнтація
10.
Зміст модуля:
Мета та потреба працівників - операторів профконсульнуванні та профдоборі. Особливості
операторської діяльності. Проблема прийняття рішення у автоматизованих системах управління.
Ергономіка та професійний підбор – два шляхи вдосконалення системи. Психофізіологічні
особливості діяльності операторів. Вимоги щодо психологічних та психофізіологічних якостей
працівників. Професійний підбір за допомогою апаратурних тестів. Опитування та психологічне
тестування. Створення кейсів та модельних завдань. Спостереження за процесом професійного
навчання та професійної адаптації.
Проектування складних людино – машинних систем. Процес проектування. Визначення мети
функціонування системи. Складові системи. Розробка технологічного конвеєра підприємства.
Інформаційний потік підприємства. Управлінський інформаційний потік. Розділення функцій між
людиною та автоматизованою системою управління. Розробка та реалізація мети та плану розвитку
підприємства.
11.
Рекомендована література:
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 Гильбух Ю. З. Первое знакомство с инженерной психологией. К. 1982.
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12.Форми та методи навчання:
Форми: денна
Методи: лекції, семінарські заняття, самостійна робота
13. Методи та критерії оцінювання: Модульна система, яка включає поточний контроль знань та
контрольний захід, семестровий контроль проводиться у формі усного заліку. Поточний контроль:
денна форма навчання – 75 балів; заочна форма навчання – 50 балів; підсумковий контроль: денна
форма навчання – 25 балів; заочна форма навчання –50 балів. Максимальна сумарна оцінка - 100
балів
14.Мова навчання: українська,

