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Консультації проводяться відповідно до Графіку індивідуальних занять зі студентами, розміщеному на 
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1.  Коротка анотація до курсу 

https://www.facebook.com/tatiana.verbitskaya.9


Прискорення темпів наукового і технічного переозброєння світової економіки може бути забезпечено лише при всебічному 

урахуванні можливостей людини як при проектуванні техніки і технології, так і при організації виробничого процесу. Розв'язання цих 

завдань неможливо без використання ергономіки, дослідження якої спрямовані на визначення закономірностей взаємозв'язку 

елементів системи «людина – машина – середовище» з метою максимізації інтенсивності людської праці на виробництві, мінімізації 

фізичних і моральних витрат працівників на виробництві і можливих утратах від помилок у керуванні. 

Тому вивчення дисципліни «Ергономіка» є важливим елементом в підготовці фахівців за спеціальністю 051 «Економіка» 

(напрямок – управління персоналом та економіка праці) 

 

2.  Мета та цілі курсу 

Мета – засвоєння студентами нормативно-методичних засад та опанування практичними навичками, направленими на 

підвищення ефективності роботи системи «людина-техніка-середовище», під якою слід розуміти можливість системи досягати 

поставленої мети в заданих умовах і з високим рівнем якості. 

Цілями курсу є: 

- оволодіння знаннями щодо можливостей людини і техніки в ергатичних системах; 

- вивчення напрямків підвищення ефективності ергатичних систем; 

- засвоєння студентами основ обліку людського чинника при проектуванні нової техніки; 

- підвищення безпеки праці фахівців на виробництві; 

- набуття студентами практичних навичок щодо створення умов комфорту в просторі робочого місця. 

3.  Формат курсу - Очний (offline)  

4.  Результати навчання  

У результаті вивчення матеріалу, студенти повинні набути професійних компетенцій та 

знати: 

- загальні змістовні поняття  ергономіки; 

- аналітичні, експериментальні і розрахункові методи ергономічних досліджень; 

- особливості різноманітних видів трудової діяльності, як предмета управління, проектування і оцінки в ергономіці; 

- поняття систем "людина-колектив", "колектив-машина",  "колектив-організація" і особливості їх проектування, включаючи 

особливості проектування робочих систем, пов’язаних з використанням комп’ютерної техніки; 

- науково-технічні передумови виникнення, та перспективи розвитку ергономіки як науки; 

- специфіку ергономічних досліджень, їх напрямків та задач в сучасному виробництві  і управлінні; 



- зв'язок естетичних і психофізіологічних вимог 

- сучасні технічні засоби, бази даних, ергономічні стандарти. 

вміти:  

- визначати інтегральну характеристику системи «людина–машина-середовище»; 

- здійснювати раціональний розподіл функцій між машиною і людиною; 

- визначати економічну та соціальну ефективність системи «людина–машина–середовище»; 

- складати психофізіологічний еталон професії; 

- визначати тип робочого місця та оснащувати його технічними засобами; 

- визначати структуру та чисельність персоналу системи «людина–машина–середовище»; 

- розробляти режими роботи людей у системі «людина–машина–середовище»; 

- здійснювати дизайн елементів системи «людина–машина–середовище»; 

- розробляти заходи щодо покращання умов праці на робочому місці. 

 
Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь: 
 

Назва рівня 

сформованості вміння 
Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для розв’язання нестандартних завдань та 

проблемних ситуацій 

 

5.   Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна к-сть годин 

лекції  28 

семінарські заняття / практичні / лабораторні  28 

самостійна робота  64 



 

6. Ознаки курсу: 

Рік викладання семестр спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний\ 

вибірковий 

2020 7 051 «Економіка» 4 Вибірковий 

 

7. Пререквізити 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Ергономіка» значно підвищиться, якщо студент попередньо опанував матеріалом 

таких дисциплін як: інформаційні системи та технології, фізіологія та психологія праці, охорона праці, безпека життєдіяльності, 

економіка праці та соціально-трудові відносини.    

8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

У період сесії доцільно мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з викладачами з приводу проведення 

занять та консультацій. У міжсесійний період комп’ютерну техніку (з виходом у глобальну мережу) та оргтехніку для комунікації з 

викладачами та підготовки (друку) рефератів та підсумкових робіт. 

9. Політики курсу  

Університет – це організація, яка суворо дотримується усіх вимог законодавства, стандартів і правил та очікує від своїх студентів 

відповідної поваги і дотримання правових норм. Університет гарантує забезпечення рівних прав усім студентам незалежно від їхнього 

соціального статусу, статі, віку, національності, релігійних та інших уподобань і сподівається, що взаємовідносини між самими 

студентами, студентами і викладачами, а також студентами та іншими членами суспільства базуватимуться на взаємоповазі та 

загальновизнаних принципах культури, моралі і етики. 

Студент старанно і чесно навчається з метою здобуття високоякісної освіти і навичок для задоволення своїх потреб, вимог 

держави, роботодавців, суспільства. 

10. Схема курсу  



Тиж. / 

дата / 

год.- 

  

Тема, план, короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова робота) 

/ Формат** 

**F2F 

(face2face), 

online 

Матеріали Література.***  

Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год 

Вага 

оцінки 

 Термін 

виконання 

Тиж. 1 / 

2 акад. год 

Тема 1: Ергономіка та її 

місце в системі наук 

1. Сутність та зміст 

ергономіки. 

2. Етапи розвитку 

ергономіки. 

3. Мета  та задачі 

ергономіки. 

4. Ергономічні фактори 

та показники 

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 1, 3, 6, 15 

Додаткова: 3, 4, 8, 

9, 12 

Висловити думку 

щодо необхідності 

вивчення дисципліни 

для НR-а; виявлення 

міждисциплінарного 

зв’язку ергономіки. 

Обговорення 

історичних 

передумов 

виникнення 

ергономіки як науки 

2 год. 

2 бали  



Тиж. 2 / 

2 акад. год 

Тема 2. Система «людина-

машина-середовище» 

1. Класифікація машин.  

2. Особливості системи 

«людина – машина». 

3. Ергономічний аналіз 

людини як елементу 

системи. 

4. Засоби взаємодії між 

людиною і машиною. 

5. Сутність системи 

“людина – техніка – 

середовище”. 

 

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 1, 3, 9, 15 

Додаткова: 8 

Практична робота: 

«Розподіл функцій 

між машиною і 

людиною». 

Індивідуальні 

завдання на теми: 

1. Проблема 

“симбіозу” людини і 

машини.  

2. Вимоги до 

людини як елементу 

системи “людина – 

машина”. 

3. Вимоги до 

машини як елементу 

системи “людина – 

машина”. 

2 год. 

3 бали за 

практ. 

роботу; 

7 балів 

за 

виконан-

ня ІЗ; 

2 бали  

 

Тиж. 3 / 

2 акад. год. 

Тема 3. Методологічна 

база ергономіки 

1. Принципи 

ергономічних досліджень. 

2. Методологічна база 

ергономіки. Класифікація 

ергономічних методів. 

3. Сутність системного 

підходу. 

4. Аналітичні методи в 

ергономіці. 

5. Сутність 

функціонально-

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 1, 6, 9, 15 

 

Робота в малих 

групах – провести 

ергономічне 

дослідження системи, 

запропонованої 

викладачем. 

Визначити методи  та 

послідовність 

дослідження. 

2 год. 

5 балів  



структурного та 

функціонально-вартісного 

аналізу. 

6. Експериментальні 

методи вивчення динаміки 

різних фізіологічних 

функцій. 

7. Соціологічні методи в 

ергономіці. Опитування. 

Тиж. 4 / 

2 акад. год. 

Тема 4. Ефективність 

функціонування системи  

"людина-машина-

середовище" 

1. Зміст ефективності 

функціонування системи 

«людина-машина-

середовище» (ЛМС). 

2. Оцінка діяльності 

операторів та показники її 

ефективності. 

3. Надійність системи, її 

визначення. 

4. Фактори впливу на 

ефективність роботи 

системи ЛМС 

5. Обґрунтування вибору 

системи ЛМС для 

організації. 

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 1, 3, 9 

Додаткова: 8, 9 

Індивідуальні 

завдання на тему: 

1. Економічні 

показники 

визначення 

ефективності 

функціонування 

системи ЛМС. 

2. Соціальні 

показники 

ефективності 

системи ЛМС 

3. Психологічні 

показники 

ефективності 

системи ЛМС 

2 год. 

7 балів 

за 

виконан-

ня ІЗ; 

2 бали 

 

Тиж 5 / 

2 акад. год. 

Тема 5. Психофізіологічна 

та соціальна адаптація 

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 1, 6, 14, 15 

Додаткова: 5, 12 

Тренінг – складання 

психофізіологічного 

5 балів  



людини до виробничих 

умов  

1. Психофізіологічна 

адаптація людини в системі 

ЛМС 

2. Значення 

профорієнтації і 

профвідбору в організації. 

3. Соціальна 

адаптованість людини в 

системі ЛМС. 

4. Адаптаційний синдром 

та його вплив на 

функціонування системи 

ЛМС. 

5. Переваги і недоліки 

методів професійної 

діагностики.  

6. Методи визначення 

психофізіологічної 

відповідності людини. 

еталону професії (за 

даними, виданими 

викладачем). 

Рольова гра 

«Визначення 

портрету працівника 

та його відповідності 

посаді (за даними, 

виданими 

викладачем).». 

2 год. 

Тиж. 6 / 

2 акад. год. 

Тема 5. Умови 

психофізіологічного 

комфорту 

1. Психотипи 

2. Модель особистості 

людини.  

3. Професійні вимоги до 

оператора.  

4. Психологічний 

комфорт.  

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 1, 6, 7, 14 

Додаткова: 2, 3, 6 

Індивідуальне 

завдання на тему: 

«Тестування 

оператора – 

проективні тести та 

тести-опитувачі». 

Обговорення 

лекційних питань 

2 год. 

7 балів 

за 

виконан-

ня ІЗ; 

2 бали 

 



5. Фізіологічний 

комфорт.  

Тиж. 7 / 

2 акад. год. 

Тема 6. 

Антропометрична, 

біомеханічна, 

інформаційна сумісність.  

1. Робочі пози. 

2. Нормативи організації 

робочого місця. 

3. Визначення 

антропометричної, 

біомеханічної, 

інформаційної сумісності.  

4. Види робочих поз і 

характеристики кожної з 

них. 

5. Нормативна база. 

Лекція / 
F2F (face2face) 

 Базова: 1, 5, 6, 8, 
15 

Додаткова: 5, 10 

Обговорення 
лекційного матеріалу. 

Рубіжне тестування 

2 год. 

2 бали; 
15 балів 

за тест 

 

Тиж. 8 / 

2 акад. год. 

Тема 7. Ергономічні 

вимоги до організації 

робочого місця 

1. Поняття та 

класифікація робочих 

місць. 

2. Умови просторової 

організації робочих місць. 

Робочі зони. 

3. Відмінності 

антропометричних даних 

чоловіків і жінок.  

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 1, 4, 8, 14 

Додаткова: 2, 10  

Робота в малих 

групах: «Організація 

робочого місця 

працівника 

визначеної 

викладачем системи 

ЛМС. 

Презентація 

результатів роботи 

групи. 

Обговорення 

лекційного матеріалу 

5 балів; 

2 бали 

 

 



4. Економія робочих 

рухів і зусиль. 

5. Вимоги до 

конструювання робочого 

місця. 

2 год. 

Тиж. 9 / 

2 акад. год. 

Тема 8. Ергономічність 

засобів технічного 

оснащення робочого 

місця 

1. Оснащення робочого 

місця технічними засобами. 

2. Класифікація 

технічних пристроїв. 

3. Ергономічні 

показники, за якими 

визначається рівень 

ергономічності виробу. 

4. Види органів 

управління та загальні 

вимоги щодо їх 

проектування. 

5. Вимоги до проектів 

технологічного процесу. 

6. Стандарти і 

проектування нової 

техніки. 

7. Удосконалення 

техніки: проблеми і 

перспективи. 

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 1, 4, 8, 10, 

11 

Додаткова: 10 

Робота в малих 

групах: «Оснастити 

робоче місце 

спеціаліста (за 

вибором викладача) 

технічними 

засобами». 

Презентація 

результатів роботи 

груп. 

Обговорення 

лекційного матеріалу 

 

2 год. 

5 балів; 

2 бали 

 

Тиж. 10 / Тема 9. Оптимізація Лекція /  Базова: 1, 5, 6 Індивідуальні 7 балів  



2 акад. год. засобів і систем 

відображення інформації 

1. Діяльність оператора з 

інформаційними моделями. 

2. Інтегральні індикатори.  

3. Мнемосхеми. 

4. Табло колективного 

користування 

5. Методи тривимірної 

індикації. 

 

 

 

F2F (face2face)  завдання на тему: 

1. Просторові 

характеристики 

зорової інформації.  

2. Характеристики 

яскравості зорової 

інформації. 

3. Тимчасові 

характеристики 

зорової інформації. 

4. Кодування 

зорової інформації.  

5. Вимоги до 

візуальних 

індикаторів. 

Сигналізатори 

звукові немовних 

повідомлень. 

6. Словесні сигнали 

застереження. 

 

2 год. 

Тиж. 11 / 

2 акад. год. 

Тема 10. Розробка та 

організація технологічних 

процесів 

1. Технологічний процес, 

його види. 

2. Рівень автоматизації 

виробництва. 

3. Етапи формування 

виробничого процесу. Ритм 

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 1, 4, 8  

Додаткова: 2, 10 

Есе на тему 

«Ергономічність 

системи і охорона 

навколишнього 

середовища». 

Обговорення 

лекційного матеріалу 

2 год. 

7 балів; 

2 бали  

 



роботи. 

4. Виробничий персонал, 

його структура і 

чисельність. 

5. Ергономічні вимоги і 

заходи щодо охорони 

навколишнього 

середовища. 

 

Тиж. 12 / 

2 акад. год. 

Тема 11. Зовнішнє 

середовище системи ЛМС 

та виробнича естетика 

1. Умови праці в системі 

ЛМС 

2. Характеристика 

зовнішнього середовища 

системи ЛМС 

3. Робота в шкідливих та 

важких умовах праці: 

оцінка, ризики, методи 

нівелювання впливу 

шкідливих чинників. 

4.  Основні засади 

виробничої естетики. 

5. Поєднання вимог 

дизайну та ергономіки при 

проектуванні  елементів 

систем.  

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 1, 4, 6, 11 

Додаткова: 1, 3 

Індивідуальні 

завдання на тему: 

1. Метеорологічні 

умови праці.  

2. Принципи 

раціонального 

освітлення робочого 

місця. 

3. Сучасний дизайн 

техніки та 

оточуючого 

середовища в 

системі. 

4. Освітлення 

операторських залів. 

5. Шум і вібрація - 

фактори, що 

впливають на 

працездатність 

людини. 

2 год. 

7 балів 

за 

виконан-

ня ІЗ; 

2 бали  

 

 



Тиж. 13 / 

2 акад. год. 

Тема 12. Продуктивність 

праці в залежності від 

ергономічних рішень та 

умов комфорту.  

1. Основні результати 

дослідження 

продуктивності праці.  

2. Стомлення, стрес, 

захворювання їх 

профілактика.  

3. Причини і механізми 

виникнення втоми, стресу, 

професійних захворювань. 

4. Гігієна праці. 

Нормативна база.  

5. Планування 

ергономічних заходів з 

метою підвищення 

продуктивності праці та 

недопущення професійних 

захворювань. 

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 1, 6, 12, 14 

Додаткова: 6, 7 

Тестування на рівень 

стресостійкості 

Обговорення 

способів підвищення 

стресостійкості 

працвника 

2 год. 

2 бали  

Тиж. 14 / 

2 акад. год. 

Тема 12. Оцінювання 

ефективності 

ергономічних заходів. 

1. Критерії оцінювання 

ефективності. 

2. Методи оцінки 

ефективності 

функціонування системи 

ЛМС. 

Лекція / 

F2F (face2face) 

 

 

 Базова: 2, 3, 15 

Додаткова 

Рубіжне тестування 

2 год. 

15 балів  



 

11. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання навчальної дисципліни є уніфікованою в межах ЦНТУ і визначається 

Положенням про організацію освітнього процесу в ЦНТ, затвердженим Вченою радою, протокол № 2 від 

30.10.2017 р. (зі змінами, внесеними Вченою радою, протокол №6 від 26.02. 2018 р.) – текст розміщений на 

офіційному веб - сайті університету http://www.kntu.kr.ua/ 

Розподіл балів здійснюється наступним чином: 

- участь у дискусіях – 2 бали; 

- участь в малих групах – 5 балів 

- аналітичні завдання – 3 бали; 

- написання есе – 7 балів; 

- рубіжне завдання – 15 балів; 

- індивідуальні завдання – 7 балів 

Залік 

Вимоги до письмової 

роботи 

Есе до 350 слів на запропоновану тему. Оформлюється у довільній формі. Оцінюється якість та 

оригінальність наведених студентом аргументів. Головна мета есе – це самостійне викладення студентом на 

підставі опрацьованого матеріалу теми, проблеми, питання. 

Індивідуальне завдання виконується у розмірі до 20 сторінок 

Орієнтовна структура індивідуальних навчально-дослідних завдань для студентів: 

- вступ (зазначається тема, мета та завдання роботи); 

- теоретичне обґрунтування (виклад базових теоретичних положень, законів, принципів тощо, на основі 

яких виконується завдання); 

- основні результати роботи та їх обговорення (подаються статистичні або якісні результати роботи, 

схеми, малюнки, моделі, описи, систематизована реферативна інформація та її аналіз тощо); 

- висновки; 

- список використаних джерел. 

Семінарські заняття - 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Присутність щонайменше на 50% лекцій.  

Для студентів, що навчаються за індивідуальним графіком – 2 індивідуальні роботи до рубіжних контролей. 

 

http://www.kntu.kr.ua/


12. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Гамаш Дж., Бідюк П. Людський фактор та ергономіка: (вступний курс) – К.: Корнійчук, 2001. 

2. Душков Б.А., Королев А.В., Смирнов Б.А. Основы инженерной психологии: Учебник для студентов вузов. – М.: 

Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2002. – 576 с. 

3. Зараковский Г. М., Павлов В. В. Закономерности функционирования эргатических систем. — М.: Радио и связь, 1987. - 231 с. 

4. Зинченко В.П., Мунипов В.М., Смолян Г.Л. Эргономические основы организации труда. – М.: Экономика, 1974. – 240 с 

5. Іваськевич І.О. Ергономіка: Навчальний посібник. – Тернополь: Економічна думка, 2002.  

6. Мунипов В.М., Зинченко В.П. Эргономика: человекоориентированое проектирование техники, программных средств и среды: 

Учебник. - М.: Логос, 2001, 356с. 

7. Мхитарян Н.М., Бадеян Г.В., Ковалев Ю.Н. Эргономические аспекты сложных систем.- К.: Наукова думка, 2004.-600 с.  

8. Основы инженерной психологии: Учеб. пособие / Под ред. Б.Ф. Ломова. – М.: Высш. школа, 1977. – 335 с. 

9. Поплавська О.М. Ергономіка: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2006. – 320с. 

10. Рунге В.Ф. Эргономика и оборудование интерьера: Учебное пособие. - М.: Архитектура-С, 2005. - 160 с.  

11. Рунге В.Ф., Манусевич Ю.П. Эргономика в дизайне среды- М.: Архитектура – С, 2005.- 328 с. 

12. Трофімов Ю.Л. Інженерна психологія: Підручник. – К.: Либідь, 2002. – 264с. 

13. Человеческий фактор. В 6 т. / Пер. с англ. В. П. Зинченко; Под ред. Г. Салвенди. — М.: Мир, 1991. – Т. 1. – 599 с. 

14. Эргономика: Проблемы приспособления условий труда к человеку / Под ред. В.Ф. Венды. – М.: Мир, 1971. – 424 с. 

15. Эргономика: Учеб.пособие для вузов / В.В. Адамчук, Т.П. Варна, В.В. Воротникова и др.; под ред. проф. В.В. Адамчука. – М.: 

ЮНИТИ – ДАНА, 1999. – 254с.  

 

Допоміжна 

1. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підручник. 5-е вид. / За ред. М.П. Гандзюка. - К.: 

Каравела, 2011. - 384 с. 

2. Гірман А.П., Пятенко Д.А., Організація праці. Збірник ситуаційних вправ, практичних завдань, кейсів, тестів. - 

Дніпропетровськ: ДДФА, 2010. – 70 с 

3. Гогіашвілі  Г. Наукова організація охорони праці на підприємстві // Охорона праці. - 1996. - № 6. - С. 23. 

4. Калініна Т.О. Фізіологія і психологія праці. / Т.О.Калініна, Є.П.Кожанова. – Х. : ХНЕУ, 2005. – 268с. 19. Карпенко Г.В. 

Психологія праці та вибір професії. / Г.В.Карпенко. – Суми: Університетська книга, 2008. – 168с. 

5. Колпачников В.В. Человекоцентрированный подход в практике психологического консультирования персонала организаций // 

Вопросы психологии. - 2000. - № 3. –  С. 49-57. 



6. Корольчук М.С. Псифізіологія діяльності / Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. 

- 400 с. 

7. Корольчук М.С. Псифізіологія діяльності / Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. 

- 400 с. 

8. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003. –  367 с. 

9. Олійниченко О.М., Капінус Л.В. Фізіологія та психологія праці: Конспект лекцій для студентів по спеціальності 6.030505 

"Управління персоналом та економіка праці» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» денної форми  навчання. – К. : НУХТ, 

2012.  – 177 с.   

10. Організація праці (Теоретичні та науково-методичні основи курсу). Частина 1: навч. посібник / О.В. Редкін, В.Я. Чевганова. – 

Полтава : ПолтНТУ, 2018. – 132 с. 

11. Основи инженерной психологии / Под редакцией Б. Ф. Ломова. — М.: Высш. шк., 1986. — 448 с. 

12. Эргономика. Проблемы приспособлений условий труда к человеку: сб. /пер с польск. – М.: Мир, 1971. 

 

13. Інформаційні ресурси 
 

1. http://zakon4.rada.gov.ua/laws - Законодавство України. 

2. http://www.nbuv.gov.ua – офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. 

3. http://buklib.net – Наукова бібліотека «Буковина».  

4. http://www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України 

5. http://pidruchniki.ws – Українські підручники он-лайн. 

 

 

 

Гарант освітньої програми    ________________________   В. Липчанський  

Завідувач кафедри     ________________________   О. Левченко 


