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ВСТУП 
 

Навчальна дисципліна "Ергономіка" належить до циклу дисциплін 

природничо-наукової, професійної та практичної підготовки. 

Курс 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. 

Предмет навчальної дисципліни – трудова діяльність 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. 

Міждисциплінарні зв'язки: вивчення дисципліни "Ергономіка" 

опирається на знаннях, що одержані студентами при вивченні фізичних, 

хімічних та біологічних навчальних дисциплін, а знання, одержані з 

навчальної дисципліни є підґрунтям для вивчення професіонально-

орієнтованих дисциплін екологічного напрямку. 



Програма навчальної дисципліни складається з трьох змістових модулів. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Основна мета вивчення дисципліни "Ергономіка" є формування 

системних знань і практичних умінь щодо вирішення питань організації й 

оптимізації трудової діяльності людини в системах «людина - техніка - 

середовище». 

Основні завдання ергономіки такі: формування у студентів системи 

наукових знань і професійних умінь у сфері ергономіки для розв'язання 

теоретичних і практичних завдань організації промислових технологій; 

оволодіння сучасними методами урахування особливостей людини, техніки і 

середовища при створенні нових промислових технологій; формування у 

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. 

Як результат вивчення ергономіки студент повинен знати проблематику 

ергономіки, її понятійний апарат; освоїти методи аналізу та проектування 

систем "людина-техніка-середовище"; методи та облік психологічних 

особливостей людини, що експлуатує та обслуговує техніку в ергатичних 

системах; психофізіологічні, антропометричні, біомеханічні характеристики 

людини; просторову організацію робочого місця та рівень його механізації; 

уміти: враховувати специфіку трудової діяльності оператора та динаміку його 

рухів в процесі виконання роботи; застосовувати принципи раціональності 

щодо організації робочого місця; приймати конструктивні рішення щодо 

організації робочого місця із забезпеченням оптимальності усіх зон досяжності 

моторного та інформаційного полів. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин, 4 кредити 

ECTS. 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Навчальна дисципліна "Ергономіка" призначена для студентів 3-го 

курсу денної та заочної форми навчання вищих навчальних закладів. Ця 

навчальна дисципліна є складовою частиною освітньо-професійної 

програми підготовки магістрів за напрямом підготовки 263 "Охорона 

праці" галузі знань 26 "Цивільна безпека" і належить до циклу вільного 

вибору студента профільної підготовки. 
 

Дані методичні вказівки встановлюють повний обсяг самостійної 

роботи студента при вивченні дисципліни, метою якої є: формування 

системних знань і практичних умінь щодо вирішення питань організації й 

оптимізації трудової діяльності людини в системах «людина - техніка - 

середовище». 

 
 

2. САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО 

МАТЕРІАЛУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ЕРГОНОМІКА" 

 

Змістовий модуль № 1 Небезпеки робочого місця. Наука ергономіка 

Тема 1. Шкідливі та небезпечні фактори: класифікація, методи визначення та 

нормування.  

1. Класифікація небезпечних та шкідливих виробничих факторів згідно 

діючих норм.  

2. Роль психофізіологічних факторів з позиції аналізу небезпек діяльності 

людини. 

Тема 2. Показники небезпек розладу людини на робочому місці. 

1. Фактори, що впливають на продуктивність праці.  

2. Основні положення ергономіки. 

Тема 3. Виникнення і становлення ергономіки як науки. 

1. Передумови виникнення ергономіки як науки.  

2. Етапи розвитку і становлення ергономіки як науки.  



Тема 4. Поняття механіки тіла людини та параметри її опису. 

1. Біомеханічна система, біомеханічні пари та біокінематичні ланцюги.  

2. Ступені вільності в біокінематичних ланцюгах. 

Тема 5. Баланс положення тіла, як основа мінімізації енергетичних витрат 

людини. 

1. Динамічні біомеханічні характеристики.   

2. Визначення маси і моменту інерції людського тіла.  

3. Енергетичні витрати людини в процесі життєдіяльності. 

Змістовий модуль № 2 Ергономічне рівняння  

Тема 6. Поняття ергономічного рівняння та його складові. 

1. Ергономічне рівняння.  

2. Нейтральна поза. Вільний рух. 

Тема 7. Принципи складання ергономічного рівняння робочого місця. 

1. Антропометричні дані в ергономіці.  

2. Кут зору та відстань до екрану при роботі із персональним 

комп’ютером. 

Тема 8. Методи профілактики втомленості людини у системі "людина-

машина-середовище". 

1. Механізм втоми. Показники і стадії втоми.  

2. Зміни в організмі працівника при втомі. Стадії втоми. Перевтома.  

Змістовий модуль № 3. Нейтральна поза. Вільний рух. Час для відновлення 

сил. Робота стоячи. Робота сидячи 

Тема 9. Підходи до визначення нейтральної пози для робочих місць різного 

типу.  

1. Врахування ергономічних вимог у процесі читання тексту.  

Тема 10. Вільний рух та його значення у створенні ергономічного робочого 

місця. 

1. Забезпечення вільного руху (на прикладі роботи із ноутбуком). 



Тема 11. Підхід до визначення часу відновлення сил для робочих місць 

різного типу.  

1. Рекомендовані заходи для відновлення сил при роботі із персональним 

комп’ютером. 

2.  Заходи відпочинку для очей. Заходи з раціонального харчування.  

Тема 12. Критерії вибору оптимальної робочої пози.  

1. Антропометрична оцінка проєктів при їх ергономічному вивченні. 

Тема 13. Методи та засоби визначення та вимірювання показників 

ергономічності робочого місця.  

1. Оцінка ергономічних показників. 

Тема 14. Принципи проектування робочих місць з оптимальними 

ергономічними параметрами. 

1. Просторова компоновка робочого місця. Розмірні характеристики 

робочого місця.  

2. Планування офісного простору. Зонування офісного простору. Колірна 

гамма. Освітлення. Меблі.  

Після вивчення тем теоретичного матеріалу, які винесені на самостійне 

опрацювання з навчальної дисципліни "Ергономіка" студенти  повинні 

написати реферат.  

 

 

3. ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ 

 

Реферат виконується 14-м шрифтом Times New  Roman через 1,5 

інтервал (формат А4) за варіантами. Номер варіанту збігається з порядковим  

номером студента за списком в академічному журналі групи. 

Приклад оформлення титульного аркуша наведено в додатку А. 

Зміст  включає в себе всі назви складових частин реферату: вступ, 

найменування розділів, підрозділів і пунктів (при необхідності) основної  

частини, висновки, список джерел інформації. 



Текст реферату повинен відображати основний зміст теми, 

включаючи  такі аспекти, як об’єкт (предмет), мета, методи, результати 

дослідження. 

При написанні реферату по тексту необхідно вказувати посилання на 

джерела інформації в квадратних дужках. 

Загальний обсяг реферату не повинен перевищувати 15–20 сторінок. 

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

1. Виникнення та становлення ергономіки як науки. 

2. Предмет, об'єкт, цілі та завдання ергономіки. 

3. Місце ергономіки в системі різних галузей наук та напрями її розвитку. 

4. Зв'язок ергономіки з іншими науками. 

5. Роль ергономіки у створенні безпечних умов праці. 

6. Поняття механіки тіла людини та параметри її опису. 

7. Баланс положення тіла як основа мінімізації енергетичних витрат 

людини. 

8. Умови збереження рівноваги тіла та ступінь його стійкості. 

9. Фізіологічні принципи раціоналізації трудових процесів. 

10. Ергономічні вимоги до організації робочих місць. 

11. Вимоги до організаційно-технічного оснащення робочого місця. 

12. Класифікація робочих місць залежно від функцій, що виконує оператор 

у системі. 

13. Поняття ергономічного рівняння та його складові. 

14. Принципи складання ергономічного рівняння робочого місця. 

15. Методи профілактики втомленості людини в системі «людина-машина-

середовище». 

16. Основні ергономічні умови при конструюванні та організації робочих 

місць операторів. 

17. Вимоги антропометрії та біомеханіки. 

18. Основи ергодизайну. 



19. Еволюція інтерфейсу «людина-комп’ютер». 

20. Вимоги до органів управління та оптимізації робочих рухів. 

21. Характеристика робочих рухів. 

22. М’язова діяльність і робоча поза працівника. 

23. Робочі пози та положення людини. 

24. Критерії вибору оптимальної робочої пози. 

25. Методи та засоби визначення та вимірювання показників 

ергономічності робочого місця. 
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