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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни –вибіркова Мова викладання–українська 

Навчальна дисципліна викладається на першому курсі у першому семестрі  

Кількість кредитів –3, годин –90 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції семінарські 

денна 30 6 24 

заочна 22 6 16 

Самостійна робота, годин денна – 60 заочна – 68 

Розклад занять  

 

2. Анотація навчальної дисципліни 

В дисципліні «Психологія інженерної діяльності» викладаються основні поняття 

інженерної психології. Розглядаються особливості функціонування системи «Людина- 

машина», психофізіологічні засади й базові характеристики діяльності оператора в ній, а 

також комплекс питань, пов’язаних із проектуванням цих систем. 

 

3. Мета навчальної дисципліни 

Мета дисципліни «Психологія інженерної діяльності» – сприяти формуванню у 

студентів розуміння ергономічного підходу до проектування і створення оптимальних для 

людини умов праці, де питання гуманізації техніки ставляться в один ряд з технічними 

характеристиками машин; формувати у майбутніх фахівців здібності до гуманістичної 

орієнтації в інженерній діяльності, розвивати у них моральні та професійні якості. 

Завдання курсу «Психологія інженерної діяльності» – вивчення принципів і категорій 

психології інженерної діяльності; засвоєння методів та шляхів підвищення ефективності 

системи «людина - машина»; опанування принципами та механізмами забезпечення умов 

для розвитку особи людини в процесі праці. 

     В результаті вивчення даної дисципліни студент повинен 

 знати:  

- поняття і сутність соціо-технічної системи;  

- предмет, історію, завдання, основні течії та теорії психології інженерної діяльності; 

- структуру і класифікацію діяльності оператора;  

- механізми і суть прийому і переробки інформації людиною-оператором;  

- принципи взаємодії пам’яті і діяльності оператора;  

- закономірності спільної діяльності операторської команди; суть і особливості 

соціального проектування; 
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- основи психології менеджменту. 

     По закінченню вивчення даної дисципліни студент повинен  

вміти:  

- використовувати в конкретних ситуаціях одержані теоретичні знання на практиці; 

- аналізувати і давати оцінку з позицій ергономічного підходу системам «людина - 

машина». 
 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Психологія інженерної діяльності» 

здобувач вищої освіти може отримати наступні програмні компетентності та програмні 

результати навчання, які  визначені в освітньо-професійній програмі «Технологія зберігання 

і переробки зерна»; «Технологія та управління зерновим бізнесом» 

(https://nv.onaft.edu.ua/opp/241b-grs2016.pdf) підготовки магістрів за спеціальністю 

181«Харчові технології»: 

 

Здатність розв’язувати задачі і проблем різного рівня складності наукового, 

технічного та педагогічного характеру у процесі навчання науково-дослідної, освітньої 

діяльності та у виробничих умовах, що передбачає застосування базових теоретичних 

знань, розвинуту систему логічного мислення, комплексу теорій та методів 

фундаментальних і прикладних наук. 

 

ЗК 1. Здатність застосовувати інформаційні і комунікаційні технології для пошуку та 

аналізу науково-технічної інформації, організації наукових досліджень, оброблення 

одержаних результатів, впровадження інновацій. 

ЗК 2. Здатність до адаптації в сучасних економічних умовах. 

ЗК 3. Здатність працювати в контексті міжнародної інтеграції. 

ЗК 4. Навички у сфері правового захисту інтелектуальної власності. 

ЗК 5. Здатність до абстрактного мислення аналізу та синтезу інформації в технічних 

науках. 

ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї, формулювати та обгрунтувати наукові гіпотези. 

ЗК 7. Здатність до володіння що найменш однією з іноземних мов на рівні професійного 

спілкування 

 

Обов’язкові фахові компетентності: 

ФК 1.Знання теорії закономірностей методів, алгоритмів і способів діяльності, що 

достатній для формування та впровадження власної моделі професійної діяльності в тому 

числі в екстремальних умовах. 

ФК 2.Здатність самостійно планувати, організовувати, проводити та аналізувати наукові 

дослідження в умовах навчальних науково-дослідних лабораторій та у виробничих умовах 

із застосуванням математико-статистичних методів. 

ФК 3.Вміння складати та оформлювати науково-технічну та нормативно документацію,  

наукові звіти, доповіді, статті, охороні документи та інше.  

ФК 4.Здатність до удосконалення існуючих та розроблення нових технологій до наукового 

обґрунтування хімічного складу харчових продуктів з біологічно активними речовинами. 

ФК 5.Здатність організувати систему контролю якості та безпечності продовольчої 

сировини, напівфабрикатів і харчових продуктів. 

ФК 6.Уміння презентувати результати наукових досліджень і проектних рішень 

українською та іноземними мовами. 

ФК 7.Знання педагогічних технологій на рівні достатньому для реалізації розроблених 

програм навчальних дисциплін за спеціальністю у закладах освіти. 



ФК 8.Вміння розробляти та впроваджувати інноваційні харчові технології, оптимізувати 

діючі технології, у тому числі із застосуванням функціонально-технологічних інгредієнтів 

та харчових і кормових добавок. 

ФК 9.Здатність організовувати та розвивати зовнішньоекономічні зв’язки профільних 

підприємств і галузевих організацій. 

ФК 10.Вміння управляти якістю та безпечністю галузі зберігання і переробки зерна.  

 

Вибіркові фахові компетентності: 

ФК 11.Планувати і проводити промислові випробування на підприємствах галузі 

зберігання і переробки зерна, здійснювати їх інформаційні методичне матеріальне 

фінансове та кадрове забезпечення. 

ФК 12.Використовувати знання в галузі управління якістю та беспечністю на 

підприємствах галузі зберігання і переробки зерна. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1.Формувати і впроваджувати власні моделі професійної діяльності з врахуванням 

передового досвіду організації наукової та виробничої діяльності. 

ПРН 2.Самостійно планувати і реалізовувати розробки наукового і прикладного 

спрямування з метою удосконалення існуючих та розроблення нових технологій харчових 

продуктів. 

ПРН 3.Володіти теоретичними знаннями щодо системи правової охорони інтелектуальної 

власності в Україні і світі, уміти готувати документи, пов’язані з процедурою охорони прав 

інтелектуальної власності. 

ПРН 4.Розвивати зовнішньоекономічні зв’язки підприємства та організацій. 

ПРН 5.Впроваджувати раціональні методи управління виробничими процессами, 

планувати потребу у ресурсах відповідно до сучасних економічних умов. 

ПРН 6.Вміти логічно формулювати думки, презентувати результати творчої виконаної 

роботи та мати практичні навички ділового професійного спілкування українською і 

принаймі однією з іноземних мов. 

ПРН 7.Розробляти та впроваджувати технічні і технологічні заходи на основі принципів 

безпеки життєдіяльності ресурсозбереження екологобезпечності 

ПРН 8.Демонструвати знання та уміння з питання безвідходних технологій в умовах 

діючих підприємств галузі зберігання і переробки зерна 

 

 

5. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 «Предмет, історія, завдання, основні течії та теорії психології 

інженерної діяльності». 

Тема 1. Поняття і сутність соціотехнічної системи. 

Тема 2. Предмет, історія, завдання психології інженерної діяльності. 

Тема 3.Основні течії та теорії ПІД . 

Тема 4.Структура і класифікація діяльності оператора . 

Тема 5.Сучасне розуміння інформації.  

 

Змістовий модуль 2 «Психологія оператора та менеджменту». 

Тема 1.Аналізатори людини.  

Тема 2.Особливості оперативного мислення. 

Тема 3.Пам’ять і діяльність оператора.  

Тема 4.Психологія менеджменту.  

Тема 5.Культура і психологія інженерної діяльності. 

 

 



6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

 

Нарахування балів 
 

Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 

денна заочна 

min 
д/з 

max 
д/з 

Кількість 

робіт, 

одиниць 

Сумарні 

бали 

Кількість 

робіт, 

одиниць 

Сумарні 

бали 

min max min max 

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1 

Змістовний модуль 1. «Предмет, історія, завдання, основні течії та теорії психології 

інженерної діяльності» 

Робота на лекції 0,5/1,5 1/2 4 2 4 4 6 8 

Робота на семінарському 

зайняті 
2/3 3/4 10 20 30 8 24 32 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
   11 20  3 14 

Виконання ІНДЗ 7 11 1 7 11 1 7 11 

Проміжна сума - - - 40 65 - 40 65 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
15/10 20/20 1 15 20 - 10 20 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
3/10 5/15 - 3 5 - 10 15 

Рейтинг за творчі здобутки 2 10 – 2 10 - - - 

Оцінка за змістовим 

модулем 
- - - 60 100 - 60 100 

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1 

Змістовний модуль 2. «Психологія оператора та менеджменту» 

Робота на лекції 0,5/1,5 1/2 2 1 2 2 3 4 

Робота на семінарському 

зайняті 
2/3 3/4 14 28 42 8 24 32 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
   4 10  6 18 

Виконання ІНДЗ 7 11 1 7 11 1 7 11 

Проміжна сума - - - 40 65 - 40 65 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
15/10 20/20 - 15 20 - 10 20 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
3/10 5/15 - 3 5 - 10 15 

Рейтинг за творчі здобутки 2 10 – 2 10 - - - 

Оцінка за змістовим 

модулем 
- - - 60 100 - 60 100 
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Інформаційні ресурси 
1.http://www.agency-konsultant.ru/?article=2768 

2.http://sdo.iriit.irk.ru/Library/33/723/prjg_s_o.doc 

3.http://topreferat.ru/?id=36840 

4.http://www.psy.msu.ru/science/public/index.html 

5.http://www.it-med.ru/Library/p/psychdogy_work.htm 

6.http://www.baukreferatov.ru/db/M/92FEA 

7. Конспект лекцій з дисципліни «Психологія інженерної діяльності» для магістрів  

спеціальностей 101 Екологія, 181 Харчові технології, 183 Технології захисту 

навколишнього середовища, денної та заочної форми навчання / Укл.: Г.А. Шевченко, Ю.М. 

Мельник / За редакцією Шевченко Г.А. – Одеса: ОНАХТ, 2019. – 54 с. 

8. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни Психологія інженерної 

діяльності» магістрів спеціальностей 181 Харчові технології денної та заочної форми 

навчання/ Укл.: Г.А. Шевченко, Ю.М. Мельник, С.М. Тодорова / За редакцією Шевченко 

Г.А. – Одеса: ОНАХТ, 2019. – 80 с. 

9. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни Психологія інженерної 

діяльності» магістрів спеціальностей 181 Харчові технології денної та заочної форми 

навчання / Укл.: Г.А. Шевченко, Ю.М. Мельник, С.М. Тодорова / За редакцією Шевченко 

Г.А. – Одеса: ОНАХТ, 2019. – 69 с. 

 

 

7. Політика навчальної дисципліни 

Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 

 

 

 

Викладач                   ________________             Г.А. Шевченко 
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