
 

Інформаційна довідка 

 

Вид  і назва: навчальна дисципліна «Системологія в ергономіці». 

 

Код: ПП В.03. 

 

Тип: варіативна. 

 

Рівень: освітньо-наукова програма доктора філософії. 

 

Семестр, в якому викладається: 4-й . 

 

Кількість кредитів ЄКТС: 5,0. 

 

Лектор (викладач): к.т.н., ст.викл. Ткаченко І. О.  

 

Результати навчання: визначати   стійкість  об'єктів,   усталену  реакцію  і   частотну 

характеристику управління ергономічними системами; реалізувати   закон   управління  

ергономічними системами і   синтезувати зворотні зв'язки; визначати   реакцію   на   

випадкові збурення; вибрати передаточні функції, з урахуванням збурення; визначати шляхи 

і засоби управління як усталеними, так і неусталеними об'єктами, як при повних і точних, так 

і при неповних і неточних вимірах; розробляти систему управління ідентифікованими 

ергономічними системами; оптимізувати систему управління; встановлювати доцільність 

адаптивного управління статичними і динамічним об'єктами та засоби, що сприяють 

самонастроюванню роботи об'єктів управління ергономічними системами.  

 

Дисципліни, на які спирається: Проективна ергономіка, Вплив людини на функціонування 

ергатичної системи. 

 

Зміст:  

ЗМ 1.  Сутність проектування і конструювання системи «Людина – Техніка – Середовище». 

ЗМ 2.  Методологія проектування і конструювання системи «Людина – Техніка – 

Середовище».  

 

Форми та методи навчання: Мовні, наочні, практичні, репродуктивні (пояснювально-

ілюстративні). Розв’язання задач. Конспектування лекцій. Самостійна робота. 

 

Мова навчання: українська. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка 

 

Вид и название: учебная дисциплина «Системология в эргономике». 

 

Код: ПП В.03. 

 

Тип: вариативная. 

 

Уровень: образовательно-научная программа доктора философии.  

 

Семестр, в котором изучается: 4-й.  

 

Количество кредитов ЕКТС: 5,0. 

 

Лектор (преподаватель): к.т.н., ст. преп. Ткаченко И. А.  

 

Результаты обучения: определять стойкость объектов, устойчивую реакцию и частотную 

характеристику управления эргономическими системами; реализовывать закон управления 

эргономическими системами и синтезировать обратные связи; определять реакцию на 

обратные возбуждения; определять передаточные функции, с учетом возбуждений; 

определять пути и средства управления как устойчивыми, так и неустойчивыми объектами, 

как при полных и точных, так и неполных и неточных измерениях; разрабатывать систему 

управления  идентифицированными эргономичными системами; оптимизировать систему 

управления; устанавливать целесообразность адаптивного управления статическими и  

динамическими объектами и средствами, которые способствуют самонастройке работы 

объектов управления эргономических систем. 

 

Дисциплины, на которые основывается: Проективная эргономика, Влияние человека на 

функционирование эргативной системы. 

 

Содержание:  

СМ 1. Основы проектирования и конструирования системы «Человек – Техника  ̶  Среда». 

СМ 2. Методология проектирования и конструирования системы «Человек – Техника   ̶ 

Среда». 

 

Формы и методы обучения: Языковые, наглядные, практические, репродуктивные 

(пояснительно-иллюстративные). Решение задач. Конспектирование лекций. 

Самостоятельная работа. 

 

Язык обучения: украинский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Information 

 

The type and name of the discipline "Systemology in ergonomics". 

 

Code: PP V. 03. 

 

Type: variable. 

 

Level: educational and scientific program of the doctor of philosophy. 

 

Semester, which studies: 4th.  

 

Number of ECTS credits: 5,0. 

 

Lecturer (teacher): Tkachenko I. O.  

 

Result of training: to determine the stability of objects, steady response and frequency 

response control ergonomic systems; implement ergonomic control systems and synthesize 

feedback; to define the reaction to a reverse excitation; determine a transfer function, taking into 

account excitations; to identify ways and means to control both stable and unstable objects, both full 

and accurate, and incomplete and inaccurate measurements; to develop a management system for 

identified ergonomic systems; optimize the control system; to establish the feasibility of adaptive 

control of static and dynamic objects and tools that facilitate the bootstrapping of the objects control 

ergonomic systems. 

 

Discipline, which is based: Projective ergonomics, Human Impact on the functioning ergatic 

system. 

 

Contents:  

SM 1. The basics of design and construction of the system «Person  ̶  Technic  ̶  

Environment». 

SM 2. The methodologic of design and construction of the system «Person  ̶  Technic  ̶  

Environment». 

 

The forms and methods of teaching: Language, visual, practical, reproductive (explanatory-

illustrative). The decision task. The notes. Independent work. 

 

Language of instruction: Ukrainian. 

 
 

 


