
Інформаційна довідка 

 

1. Вид: навчальна дисципліна Вплив людини на функціонування ергатичної системи  

 

2. Код: ПП Н.01 

 

3. Тип: загальна 

 

4. Рівень: доктор філософії 

 

5. Семестр, в якому викладається: 2-й  

 

6. Кількість кредитів ЄКТС: 10 
 

7. Ім’я викладача: Гюлєв Нізамі Уруджевич 

 

8. Результати навчання.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни докторант повинен знати: 

- індивідуально-типологічні властивості людини; 

- фізіологічні основи операторської діяльності. 

- закономірності трудової діяльності людини в ергатичної системи; 

- характеристика ергатичної системи «людина – техніка – середовище»; 

- критерії оцінки працездатності, надійності, втомлюваності людини; 

вміти: 

- досліджувати вплив людини на функціонування ергатичної системи; 

- оцінювати функціональний стан людини; 

- виконувати математичний опис впливу людини на функціонування ергатичної системи; 

- розробляти моделі змінювання функціонального стану людини в ергатичної системи; 

- оцінювати ефективність ергономічних рішень. 

мати компетентності:  

- оцінювати функціонування ергатичної системи; 

- робити висновки стосовно працездатності, надійності, втомлюваності людини; 

- досліджувати надійність ергатичної системи; 

- оцінювати надійність ергатичної системи. 

 

9. Дисципліни, на які спирається: Ерготичність у транспортних системах міст, 

Ергономіка, Безпека життєдіяльності. 

 

10. Зміст:  

ЗМ 1. Людина, як компонент ергатичної системи.  

ЗМ 2. Характеристика ергатичної системи «людина – техніка – середовище».  

 

11. Форми та методи навчання: Словесні, наочні, практичні, репродуктивні 

(пояснювально-ілюстративні). Розв’язок задач. Конспектування лекцій. Самостійна 

робота.  

 

12. Мова навчання: українська.  

 

 

 

 

 



Information reference 

 

1. Type: the discipline The influence of man on the functioning of the ergatic system 

 

2. Code: ПП Н.01 

 

 3. Type: total 

 

 4. Level: doctor of philosophy 

 

5. Semester, which sets out: 2 

 

6. Number of ECTS credits: 10 

 

7. lecturer (teacher): N. Gyulyev 

 

8. Learning outcomes: A study of the discipline student should know: 

- individual-typological properties of a person; 

- physiological basis of operator activity. 

- regularities of human labor in the ergatic system; 

- characteristic of the ergatic system "man - technology - environment"; 

- criteria for assessing the ability to work, reliability, fatigue rights; 

be able: 

- to investigate the influence of man on the functioning of the ergatic system; 

- to evaluate the functional state of a person; 

- perform a mathematical description of the human influence on the functioning of the ergatic 

system; 

- to develop models for changing the functional state of the human in the ergatic system; 

- evaluate the efficiency of ergonomic solutions. 

Have a competence: 

- to evaluate the functioning of the ergatic system; 

- to draw conclusions concerning the ability to work, reliability, fatigue of a person; 

- to investigate the reliability of the ergatic system; 

- evaluate the reliability of the ergatic system. 

 

9. Disciplines that underpin: Ergomity in urban transport systems, Ergonomics, Safety of life. 

 

10. Contents:  

1. Man as a component of the ergatic system. 

2. Characteristics of the ergatic system «man - technology – environment». 

 

11. Methods of teaching: verbal, visual, practical, reproductive (explanatory, illustrative). 

Solution of problems. Note-taking lectures. Independent work. 

 

12. Language of instruction: Ukrainian. 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка 

 

1. Вид: учебная дисципліна: Влияние человека на функционирование эргатической 

системы 

 

2. Код: ПП Н.01 

 

3. Тип: общая. 

 

4. Уровень: доктор философии. 

 

5. Семестр, в котором читается: 2-й. 

 

6. Количество кредитов ЕКТС: 10. 

 

7. Лектор (преподаватель): Гюлев Н.У. 

 

8. Результаты обучения: В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

- индивидуально-типологические свойства человека; 

- физиологические основы операторской деятельности. 

- закономерности трудовой деятельности человека в эргатической системы; 

- характеристика эргатической системы «человек - техника - среда»; 

- критерии оценки работоспособности, надежности, утомляемости человека; 

уметь: 

- исследовать влияние человека на функционирование эргатической системы; 

- оценивать функциональное состояние человека; 

- выполнять математическое описание влияния человека на функционирование 

эргатической системы; 

- разрабатывать модели изменения функционального состояния человека в эргатической 

системы; 

- оценивать эффективность эргономических решений. 

иметь компетентности: 

- оценивать функционирование эргатической системы; 

- делать выводы относительно работоспособности, надежности, утомляемости человека; 

- исследовать надежность эргатической системы; 

- оценивать надежность эргатической системы. 

 

9. Дисциплины, на которые опирается: Эрготичнисть в транспортных системах 

городов, Эргономика, Безопасность жизнедеятельности. 

 

10. Содержание: 

СМ 1. Человек, как компонент эргатической системы. 

СМ 2. Характеристика эргатической системы «человек - техника - среда». 

 

11. Формы и методы обучения: словесные, наглядные, практические, репродуктивные 

(объяснительно-иллюстративные). Решение задач. Конспектирования лекций. 

Самостоятельная работа. 

 

12. Язык обучения: украинский. 

 


