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Опис Курс «Ергономіка» направлений на засвоєння 

методологічних основ ергономіки. Особлива увага  

приділяється особливостям сприйняття середовища 

користувачем. Значна його частина також присвячена 

аналізу антропологічних характеристик. Розглядаються 

ергономічні принципи проектування робочих місць та  

методи профілактики втомленості людини у системі 

"людина-машина-середовище". Вивчаються сучасні 

проектні стратегії на прикладах вирішення задач 

ергономічного проектування. Під час виконання 

практичної роботи відпрацьовується методика 

проектування робочих місць як найбільш складних і 

відповідальних з точки зору ергономічної задачі 

об'єктів. 

Мета вивчення дисципліни – формування  

системних знань і практичних умінь щодо вирішення 

питань організації й оптимізації трудової діяльності 

людини в системах «людина - техніка - середовище».  

Завданням навчальної дисципліни є формування в 

студентів системи наукових знань і професійних умінь у 

сфері ергономіки для розв'язання теоретичних і 

практичних завдань організації промислових технологій 

і полягає в наступному: оволодіння сучасними 

методами урахування особливостей людини, техніки і 

середовища при створенні нових промислових 

технологій; формування в студентів глибокої 

теоретичної підготовки в галузі вивчення і 

конструювання людино-машинних систем, що 

дозволить майбутнім фахівцям приймати управлінські 

рішення з урахуванням доцільного розподілу функцій 

між людиною і машиною. 

Результати навчання полягають у наступному: 

аналізувати суспільні явища й процеси на рівні, 

необхідному для професійної діяльності, знати 

нормативно-правові засади забезпечення цивільного 

захисту, охорони праці, питання нормативного 

регулювання забезпечення заходів у сфері цивільного 

захисту та техногенної безпеки об'єктів і територій;   

застосовувати отримані знання правових основ 

цивільного захисту, охорони праці у практичній 

діяльності; обирати оптимальні заходи і засоби, 
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спрямовані на зменшення професійного ризику, захист 

населення, запобігання надзвичайним ситуаціям; 

розробляти та використовувати технічну документацію, 

зокрема з використанням сучасних інформаційних 

технологій. 

Методи навчання:  

Лекція – основний вид навчальних занять 

призначених для засвоєння теоретичного матеріалу  та 

вводять студентів в певну систему наукових знань і в 

методологію науки, являються своєрідною школою 

наукового мислення. 

Практичні заняття – форма навчального заняття 

при якій викладач організує детальний розгляд 

студентами окремих теоретичних положень навчальної 

дисципліни та формує вміння і навички їх практичного 

застосування шляхом індивідуального виконання 

студентом відповідно сформульованих завдань. 

Індивідуальні завдання з навчальної дисципліни у 

формі реферату. 

Тип дисципліни Дисципліни вільного вибору студента професійної 

підготовки 

Підсумковий контроль Залік у V семестрі 
 


