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І СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Людино-машинний інтерфейс 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу  

 Індустріально-педагогічний технікум Конотопського 

Інституту Сумського державного університету, циклова 

комісія комп’ютерних та математичних дисциплін 

Розробник(и) 

Викладач Індустріально-педагогічного технікуму 

Конотопського Інституту Сумського державного 

університету, циклова комісія комп’ютерних та 

математичних дисциплін Дуброва К.М. 

Рівень вищої освіти 

Початковий рівень (короткий цикл)НРК України - 5 

рівень, FQ-EНEA –  початковий цикл,   EQF-LLL -5 

рівень 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
11 тижнів  протягом 7 семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить  2 кредити 

ЄКТС, 60 годин, з яких 33 години становить контактна 

робота з викладачем (18 годин лекцій, 15 годин 

лабораторних занять),  27 годин становить самостійна 

робота. 

Мова(и) викладання Українська 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна для освітньої програми 

«Розробка програмного забезпечення»  

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Необхідні знання з: Бази даних, Об’єктно-орієнтоване 

програмування, Основи програмування та алгоритмічні 

мови, Операційні системи.  

Додаткові умови Додаткові умови відсутні  

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є отримання системи знань про поняття, принципи та засоби, що 

використовуються при створенні людино-машинних інтерфейсів програмних систем. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Розділ 1. Основи проектування користувацького інтерфейсу. 

 

          Тема 1 Основи проектування користувацького інтерфейсу. 



 

 

Поняття користувацького інтерфейсу. Особливості проектування користувацького інтерфейсу. 

Стилі користувацького інтерфейсу. Моделі користувацького інтерфейсу. Колектив розробників 

користувацького інтерфейсу. 

Тема 2. Правила проектування користувацького інтерфейсу. 

Аналіз ергономічних та людських факторів при проектуванні користувацького 

Інтерфейсу. Основне правило проектування користувацького інтерфейсу. Правило 2: зменшити 

навантаження на пам’ять користувача. Правило 3: зробити інтерфейс сумісним. 

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ №1. Розробка інтерфейсу : етапи попереднього і 

високорівневого проектування. 

 

           Тема 3. Планування робіт по проектуванні та розробці користувацького інтерфейсу. 

Стандарти та керівні принципи при проектуванні користувацького інтерфейсу. 

Планування робіт щодо створення користувацького інтерфейсу. Вибір моделі розробки 

програмного забезпечення. Управлінський та технічний підходи. Календарне планування. 

Деталізація плану. Вимоги та стандарти. Керівні принципи та керівництва за стилем. Проблеми 

проектування міжнародних інтерфейсів. 

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ №2. Низькорівневе проектування інтерфейсу: кількісна 

оцінка і побудова прототипу. 

 

           Тема 4. Користувачі, їх робоче середовище та задачі.  

Користувачі продукту, їх робота та середовище. Методи збирання інформації про користувачів. 

Концептуальне проектування. Макети, моделі та прототипи інтерфейсів користувача. Макети, 

моделі і прототипи. Цілі візуалізації проекту. Методи матеріалізації проектних рішень. 

Відкидання прототипів. Оцінка практичності користувацького інтерфейсу. Особливості 

оцінювання практичності користувацького інтерфейсу. Поняття зручності застосування 

програмного продукту. Особливості тестування користувацьких інтерфейсів.  

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ №3. Створення прототипу інтерфейсу  та його тестування. 

 

Тема 5. Графічний користувацький інтерфейс.  

Користувацький інтерфейс- та операційні системи. Інтерфейс командного рядка. 

Інтерфейси меню. Основні властивості графічного користувацького інтерфейсу. Архітектура 

графічного користувацького інтерфейсу. 

                         

Тема 6. Етапи розробки користувацького інтерфейсу. Інструментарій розробника. 

Етапи розробки користувацького інтерфейсу. Ітераційна природа розробки. Перший етап: збір 

та аналіз інформації від користувачів. Другий етап: розробка КІ. Третій етап: побудова КІ. 

Четвертий етап: підтвердження якості КІ . Інструментарій розробника інтерфейсів. Передача 

інформації візуальним способом. Використання звуку та анімації. Термінологія та міжнародне 

проектування. Ключові питання розробки. Додаткові рекомендації по розробці КІ. 

ЛАБОРАТОРНЕ  ЗАНЯТТЯ №4. Проектування вікон та піктограм. 

 

Розділ 2. Концепція SCADA. 

 

Тема 7. Принципи і архітектура SCADA. 

Головні компоненти SCADA систем. Особливості SCADA як процесу управління. Історія 

виникнення. Перші SCADA-подібні системи. Основні функції S CADA/HMI. Принципи 

розробки. Огляд популярних SCADA/HMI - програм. Архітектура SCADA пакету. Рівень 

SCADA в структурі управління. 

ЛАБОРАТОРНЕ  ЗАНЯТТЯ №5. Проектування  елементів управління . 

 

Тема 8. Характеристики програм SCADA/НМІ. 



 

 

Технічні характеристики. Експлуатаційні характеристики. Вартістні характеристики. 

Портрет сучасної  SCADA на прикладі Citect. 

            ЛАБОРАТОРНЕ  ЗАНЯТТЯ №6. Проектування засобів підтримки користувача. 

            

Тема 9. Основні підсистеми SCADA-пакетів. 

Підсистеми комунікацій та підтримки даних реального. Графічний інтерфейс. Підсистеми подій 

та тривог. Підсистеми реєстрації, архівування і відображения даних у вигляді трендів. 

Підсистема формування звітів. Вбудовані мови програмування. Доступ до даних ОРС DA 

сервера з VBA. 

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ №7. Проектування користувацького інтерфейсу Web-

додатків. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач  вищої освіти зможе: 

РН1. 

Знати основи проектування користувацького інтерфейсу, етапи розробки КІ, графічний 

користувацький інтерфейс. Створювати та проектувати програмні додатки з 

використанням правил проектування КІ та інструментарію розробника інтерфейсів.  

РН2. 
Знати принципи, характеристики та архітектуру SCADA. Створювати, проектувати та 

вдосконалювати Web-додатки за допомого програмного продукту AxureRP.  

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН 14 

Володіти основами конструювання програмного забезпечення. Самостійно 

проектувати людино-машинний інтерфейс,   використовуючи засоби  візуального 

програмування, базові уявлення про сучасні психологічні принципи людино-машинної 

взаємодій, засоби розробки людино-машинного інтерфейсу 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

Модуль 1 

Розділ 1. Основи проектування користувацького інтерфейсу. 

 

           

Л 1. Тема 1. Основи проектування користувацького інтерфейсу. 

Поняття користувацького інтерфейсу. Особливості проектування користувацького інтерфейсу. 

Стилі користувацького інтерфейсу. Моделі користувацького інтерфейсу. Колектив розробників 

користувацького інтерфейсу.  

Л3 с. 6-17. 

 

Л 2. Тема 2. Правила проектування користувацького інтерфейсу. 

Аналіз ергономічних та людських факторів при проектуванні користувацького 

Інтерфейсу. Основне правило проектування користувацького інтерфейсу. Правило 2: зменшити 

навантаження на пам’ять користувача. Правило 3: зробити інтерфейс сумісним. Етапи розробки 

інтерфейсу користувача. 

ЛЗ 1. Розробка інтерфейсу : етапи попереднього і високорівневого проектування. 

Л3 с. 19-30, Л1 с. 241-279. 

 

            

Л 3. Тема 3. Планування робіт по проектуванні та розробці користувацького інтерфейсу. 

Стандарти та керівні принципи при проектуванні користувацького інтерфейсу. 



 

 

Планування робіт щодо створення користувацького інтерфейсу. Вибір моделі розробки 

програмного забезпечення. Управлінський та технічний підходи. Календарне планування. 

Деталізація плану. Вимоги та стандарти. Керівні принципи та керівництва за стилем. Проблеми 

проектування міжнародних інтерфейсів. Стандарти та керівні принципи при проектуванні 

користувацького інтерфейсу.  

Л3 с. 32-46. Л1 с. 93-110. 

ЛЗ 2. Низькорівневе проектування інтерфейсу: кількісна оцінка і побудова прототипу. 

 

Л 4.    Тема 4. Користувачі, їх робоче середовище та задачі.  

Користувачі продукту, їх робота та середовище. Методи збирання інформації про користувачів. 

Концептуальне проектування. Макети, моделі та прототипи інтерфейсів користувача. Макети, 

моделі і прототипи. Цілі візуалізації проекту. Методи матеріалізації проектних рішень. 

Відкидання прототипів. Оцінка практичності користувацького інтерфейсу. Особливості 

оцінювання практичності користувацького інтерфейсу. Поняття зручності застосування 

програмного продукту. Особливості тестування користувацьких інтерфейсів.  Тестування 

на зручність використання.  

Л3 с. 47-61, Л1 с. 112-143 

ЛЗ 3. Створення прототипу інтерфейсу  та його тестування. 

 

Л 5. Тема 5. Графічний користувацький інтерфейс.  

Користувацький інтерфейс- та операційні системи. Інтерфейс командного рядка. 

Інтерфейси меню. Основні властивості графічного користувацького інтерфейсу. Архітектура 

графічного користувацького інтерфейсу. Графічний користувацький інтерфейс.  

Л3 с. 61-69, Л1 с. 164-192. 

                         

 

Л 6. Тема 6. Етапи розробки користувацького інтерфейсу. Інструментарій розробника. 

Етапи розробки користувацького інтерфейсу. Ітераційна природа розробки. Перший етап: збір 

та аналіз інформації від користувачів. Другий етап: розробка КІ. Третій етап: побудова КІ. 

Четвертий етап: підтвердження якості КІ . Інструментарій розробника інтерфейсів. Передача 

інформації візуальним способом. Використання звуку та анімації. Термінологія та міжнародне 

проектування. Ключові питання розробки. Додаткові рекомендації по розробці КІ. Об’єкно-

орієнтовані коритувацькі інтерфейси. 

Л3 с. 69-79, Л1 с. 195-218 

ЛЗ 4. Проектування вікон та піктограм. 

 

Модуль 2 

Розділ 2. Концепція SCADA. 

 

Л 7. Тема 7. Принципи і архітектура SCADA. 

Головні компоненти SCADA систем. Особливості SCADA як процесу управління. Історія 

виникнення. Перші SCADA-подібні системи. Основні функції S CADA/HMI. Принципи 

розробки. Огляд популярних SCADA/HMI - програм. Архітектура SCADA пакету. Рівень 

SCADA в структурі управління. Назустріч вимогам користуваача. 

Л2 с. 8-29, Л1 с. 219-237. 

ЛЗ 5. Проектування  елементів управління . 

 

Л 8. Тема 8. Характеристики програм SCADA/НМІ. 

Технічні характеристики. Експлуатаційні характеристики. Вартістні характеристики. Портрет 

сучасної  SCADA на прикладі Citect. Соціалізація  користувацьких інтерфейсів. 

Л2 с. 31-42, Л1 с. 339-362. 

ЛЗ 6. Проектування засобів підтримки користувача. 



 

 

           

Л 9. Тема 9. Основні підсистеми SCADA-пакетів.  

Підсистеми комунікацій та підтримки даних реального. Графічний інтерфейс. Підсистеми подій 

та тривог. Підсистеми реєстрації, архівування і відображения даних у вигляді трендів. 

Підсистема формування звітів. Вбудовані мови програмування. Доступ до даних ОРС DA 

сервера з VBA.  

Л2 с. 43-95. 

ЛЗ 7.1. Проектування користувацького інтерфейсу Web-додатків. 

ЛЗ 7.2. Проектування користувацького інтерфейсу Web-додатків. 

7.2 Види навчальної діяльності: 

НД 1.  Підготовка до лекції.  

НД 2.  Підготовка до лабораторного заняття.  

НД 3.  Тестування в LMS MOODLE.  

НД 4.  Усне опитування при проведенні вхідного контролю до лабораторної роботи. 

НД 5.  Виконання завдань на лабораторних заняттях.  

8.   Методи викладання та  навчання: 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН 1.  Інтерактивні лекції.  

МН 2.  Проблемні лекції.  

МН 3.  Лабораторні заняття. 

МН 4.  Проблемно-пошукові методи навчання.  

МН 5.  Мобільне навчання (m-learning).  

МН 6.  Демонстрація. 

МН 7.  Творчий метод. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за 4-бальною (традиційною) 

шкалою: 

Оцінка Рівень Визначення 

5 (відмінно)  високий   відмінне виконання лише з незначною 

кількістю помилок; студент здійснює 

евристичний пошук, використовує знання для 

розв’язання завдань та проблемних ситуацій, 

які характеризуються певною невизначеністю 

умов  

4 (добре)  достатній   вище середнього рівня з кількома помилками; 

використовує знання у практичній діяльності 

при розв’язуванні типових ситуацій  



 

 

3 (задовільно)  середній   виконання задовольняє мінімальні критерії; 

студент відтворює знання, передбачені даною 

програмою  

2 (незадовільно)  початковий   виконання не задовольняє мінімальні критерії; 

можливе повторне складання  

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

 За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: опитування та 

усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладача в процесі виконання 

лабораторних завдань, оцінювання поточного тестування, обговорення та взаємооцінювання 

студентами виконаних лабораторних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі усних та письмових опитувань (М1), 

перевірки письмових робіт, тестів (М2), тестування в LMS MOODLE (М3), індивідуальних 

презентацій та колективних дискусій (М4) при виконанні лабораторних робіт та захисті звітів. 

Всі роботи повинні бути виконані самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між собою, 

будуть відхилені. 

Форма підсумкового контролю – залік, що проводиться в усній формі. 

Студент не допускається до заліку, якщо не виконав 80 % лабораторних робіт з дисципліни. 

Методи оцінювання: 

М 1.  Опитування.  

М 2.  Перевірка письмових робіт, тестів. 

М 3.  Тестування в СMS MOODLE.  

М 4.  Перевірка виконання лабораторної робити (виконання, презентація, захист, 

обговорення). 

В особливих ситуаціях робота може бути виконана дистанційно (https://tiacher.org.ua/).  

РН1 

1. Тест. Графічний користувацький інтерфейс.  

РН2 

2. Тест. Принципи і архітектура SCADA. 

Форма підсумкового контролю: 7 семестр – диференційований залік. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни   Людино-машинний інтерфейс. 

10.1 Засоби навчання  

ЗН 1.  Мультимедіа  

ЗН 2.  Програмне забезпечення (для підтримки дистанційного 

навчання, онлайн опитування)  

ЗН 3.  Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі  

10.2 Інформаційне та навчально- методичне забезпечення 

Основна 

література 

1. Мандел Т. Розробка користувацького інтерфейсу: Пер. з англ. -М.: ДМК 

Пресс, 2001, -431 с.  

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/
http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/
http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/


 

 

2. Кушков В.М.  Людино-машинні інтерфейси [Електронний ресурс]: 

Конспект лекцій для студ. напряму 6.050202 «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології» ден. та заоч. форм навч. – К.: 

НУХТ. 2012. - 100 с. 

3. Р.П. Шевчук // Опорний конспект лекцій з дисципліни „Сучасні 

інструментальні засоби розробки користувацького інтерфейсу”, для 

студентів за спеціальностями: 7.05010301"Програмне забезпечення 

систем", 8.05010301 - 

«Прогрмне забезпечення систем» — Тернопіль, 2012. — 103 с. 

Допоміжна 

література 

1 Бирман И. Б. Пользовательский интерфейс. — М.: Изд-во Бюро Горбу-

нова, 2017 

2 Навчальний посібник з дисципліни “Людино-машинний інтерфейс” для 

студентів напряму підготовки “Програмна інженерія”// Укладач доц. 

Уткіна Г.А.. -КЕІ ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”. – 2011. – 162с. 

Іформаційні 

ресурси в 

Інтернеті 

https://tiacher.org.ua/ 

 



 

 

ІІ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Тема 

Загальний 

обсяг,  

годин 

Лекції,  

годин 

Практичні 

заняття,  

годин 

Лабораторні 

заняття, 

годин 

Самостійне 

опрацювання 

матеріалу 

(СРС),  

годин 

Індивідуальні 

завдання,  

годин  

(із обсягу 

СРС)  

Денна форма навчання                                       

Модуль 1 

Розділ 1. Основи проектування користувацького інтерфейсу. 

1 Основи проектування користувацького інтерфейсу. 2 2     

2 Правила проектування користувацького інтерфейсу. 8 2  2 4  

3 
Планування робіт по проектуванні та розробці 

користувацького інтерфейсу. 
7 2  2 3  

4 Користувачі, їх робоче середовище та задачі. 8 2  2 4  

5 Графічний користувацький інтерфейс. 6 2   4  

6 
Етапи розробки користувацького інтерфейсу. Інструментарій 

розробника. 
7 2  2 3  

 Разом за  розділом 1 38 12  8 18  

Модуль 2 

Розділ 2. Концепція SCADA. 

7 Принципи і архітектура SCADA. 7 2  2 3  

8 Характеристики програм SCADA/НМІ. 7 2  2 3  

9 Основні підсистеми SCADA-пакетів. 8 2  3 3  

 Разом за  розділом 2 22 6  7 9  

Всього з навчальної дисципліни за денною формою навчання: 

 
60 18  15 27  

 

 



 

Додаток 1  

Узгодження результатів навчання з методами викладання, навчання та оцінювання 

Програмні 

компетентності /  

результати 

навчання 

Результат 

навчання за 

дисципліною 

Види 

навчальних 

занять  

Види 

навчальної 

діяльності 

Методи, 

технології 

викладання і 

навчання 

Засоби 

навчання 

Методи та  

критерії  

оцінювання  

ФК 9, ПРН 14 РН1. 

Л 1., Л 2., Л 3., Л 

4., Л 5., Л 6., ЛЗ 

1., ЛЗ 2., ЛЗ 3.,  

ЛЗ 4. 

НД 1., НД 2., НД 

3., НД 4., НД 5. 

МН 1., МН 2., 

МН 3., МН 4., 

МН 5., МН 6., 

МН 7. 

ЗН 1., ЗН 2., ЗН 

3. 

М 1., М 2., М 3,  

М 4. 

ФК 9, ПРН 14 РН2. 

Л 7., Л 8., Л 9., 

ЛЗ 5., ЛЗ 6., ЛЗ 

7.1., ЛЗ 7.2. 

НД 1., НД 2., НД 

3., НД 4., НД 5. 

МН 1., МН 2., 

МН 3., МН 4., 

МН 5., МН 6., 

МН 7. 

ЗН 1., ЗН 2., ЗН 

3. 

М 1., М 2., М 3,  

М 4. 

 

 


