
 

Інформаційна довідка 
 

1. Вид і назва: навчальна дисципліна Технічні засоби дослідження функціонального 

стану людини 

 

2. Код: ПП В.01.01 

3. Тип: вибіркова 

 

4. Рівень: освітньо-наукова програма доктора філософії  

 

5. Семестр, в якому викладається: 4 

 

6. Кількість кредитів ЄКТС: 5 

 

7. Лектор (викладач): Прасоленко Олексій Володимирович 

 

8. Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни докторант 

повинен мати компетентності: використовуючи методи електрокардіографії, 

енцефалографії, окулографії, міографії, шкірно-гальванічної реакції досліджувати 

зміну функціонального стану людини під час виконання виробничої функції.  

 

9. Дисципліни, на які спирається: Вплив людини на функціонування ергатичної 

системи. Проективна ергономіка. 

 

10. Зміст:  

ЗМ 1. Технічні засоби реєстрації кардіограми, енцефалографії, зорової активності 

людини. 

ЗМ 2. Технічні засоби фіксації міографії та шкірно-гальванічної реакції. 

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

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

робота. Самостійна робота докторантів здійснюється у формі: підготовки до лекцій і 

практичних занять. 

 

12. Мова навчання: Українська.  

 

 

 

 

 

 

 



Information reference 

 

 

1. Type: Technical means of research of a functional state of a person 

 

2. Code: PP V.01.01 
 

3. Type: Selective 

 
4. Level: Educational and scientific program of the doctor of philosophy 

 

5. Semester, which sets out: 4 

 

6. Number of ECTS credits: 5 

 

7. lecturer (teacher): A. Prasolenko 

 

8. Learning outcomes: As a result of the study of the discipline doctoral student must have the 

competence: using methods of electrocardiography, encephalography, oculogy, myiography, skin-

galvanic reaction to investigate the change in the functional state of man during the performance of 

the production function. 

 

9. Disciplines that underpin: Human influence on the functioning of the ergatic system. Projective 

ergonomics. 

 

10. Contents:  

ZM 1. Technical means of registration of cardiogram, encephalography, visual activity of a person. 

ZM 2. Technical means for fixation of myiography and skin-galvanic reaction. 

 

11. Methods of teaching:  

Linguistic, visual, practical, reproductive (explanatory and illustrative). Solving tasks. Summary of 

lectures. Independent work. Independent work of doctoral students is carried out in the form of 

preparation for lectures and practical. 

 

12. Language of instruction: Ukrainian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка 

 

1. Вид и название: учебная дисциплина Технические средства исследования 

функционального состояния человека 

 

2. Код: ПП В.01.01 

 

3. Тип: выборочная 

 

4. Уровень: образовательно-научная программа доктора философии 

 

5. Семестр, в котором излагается: 4 

 

6. Количество кредитов ЕКТС: 5 

 

7. Лектор (преподаватель): Прасоленко Алексей Владимирович 

 

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

иметь компетентности: используя методы электрокардиографии, энцефалографии, 

окулография, миографии, кожно-гальванической реакции исследовать изменение 

функционального состояния человека во время выполнения производственной функции. 

 

9. Дисциплины, на которые опирается: Влияние человека на функционирование 

эргатической системы. Проективная эргономика. 

 

10. 

CМ 1. Технические средства регистрации кардиограммы, энцефалографии, зрительной 

активности человека. 

CМ 2. Технические средства фиксации миографии и кожно-гальванической реакции. 

 

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

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

Самостоятельная работа. Самостоятельная работа студентов осуществляется в форме: 

подготовки к лекциям и практическим занятиям. 

 

12. Язык обучения: украинский. 


