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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів – 4 

Галузь знань: 

13 – Механічна інженерія 

Вибіркова Спеціальність:  

133 – Галузеве 

машинобудування 

Модулів – 1 

Освітньо-професійна 

програма: «Галузеве 

машинобудування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4-й 4-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – к/р 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120/120 

8-й 8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,14; 

самостійної роботи 

студента – 4,29. 

Освітній ступінь:  

бакалавр 

20 год. 7 год. 

Практичні 

20 год. 7 год. 

Лабораторні 

– – 

Самостійна робота 

80 год. 106 год. 

Вид контролю 

залік залік 

 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

– для денної форми навчання – 0,50; 

– для заочної форми навчання – 0,13. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни «Основи ергономіки та дизайну» є надання 

знань студентам спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування», що таке 

ергономіка, дизайн відносно автомобіля, основи проектування салону та 

зовнішньої форми кузова легкового і вантажного автомобіля, про вимоги щодо 

форм автомобілів, методика проведення проектування. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи ергономіки 

та  дизайну» є: прищепити студентам уміння і навички вільно розумітися 

в   складному комплексі експлуатаційно-технічних вимог, що висуваються 

відповідно до кваліфікаційної характеристики до інженера-механіка зі 

спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування». 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: системний підхід під час проектування автомобіля і трактора, їх 

агрегатів та вузлів з урахуванням вимог ергономіки та дизайну, безпеки, 

комфортабельності на робочому місті та мінімальному впливу заперечливих 

факторів; манекени, їх розмірності, типи і призначення, методики проектування 

естетичних кузовів, вимоги щодо зовнішньої та внутрішньої форм кузовів 

автомобілів, методику проектування робочого місця водія легкового та 

вантажного автомобілів; 

уміти: самостійно приймати рішення щодо можливості застосування 

інженерно-ергономічних рішень на нових автомобілях та автомобілях, що 

знаходяться в експлуатації; робити критичний аналіз компонованих схем 

та   дизайнерських рішень; компонувати робоче місце водія; приймати 

конструктивні рішення, що забезпечують конструктивну безпеку, комфортність 

автомобіля та трактора. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Основи ергономіки та дизайну. Основні знання про 

компонування робочого місця водія та розробку зовнішніх форм автомобіля. 

 

Тема 1. Вступ до ергономіки та дизайну. 

1.1 Предмет, задачі та методика вивчення дисципліни. 

1.2 Історія розвитку ергономіки та дизайну. 

1.3 Основні поняття про ергономіку, дизайн, художнє проектування. 

1.4 Роль та значення ергономіки та дизайну в створенні автомобілів та 

тракторів. 

Тема 2. Основи  композиції. 

2.1 Композиція у техніці. Види композицій: фронтальна, об’ємна, глибинна 

2.2 Засоби композиції: ритм, рівновага, симетрія, асиметрія, динаміка, 

статика, масштаб та масштабність, пропорції, контраст та ін. 

2.3 Поняття системи “система- людина- машина”.  

2.4 Поняття „інженерна психологія”. 

Тема 3. Основні знання про антропометричні характеристики. 

3.1 Основні поняття про антропометричні характеристики. 

3.2 Робочий рух  людини оператора. Характеристики керуючих рухів. 

3.3 Межі досяжності. Зорове поле. Межі зорового слідкування 

3.4 Необхідність знання антропометричних характеристик під час 

компонування робочого місця водія автомобіля (трактора) та міста пасажира 

3.5 Статичні та динамічні характеристики, методи їх вимірювання 

3.6 Перцентіль, рівень репрезентативності. Посадочний манекен за ГОСТ 

20304-85. 

Тема 4. Компонування робочого місця водія. 

4.1 Проектування органів керування. Класифікація та загальні інженерно- 

психологічні вимоги до окремих органів керування. 

4.2 Фактори робочого середовища. 

4.3 Необхідні дані для компонування робочого місця водія: технічне 
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завдання, загальне компонування  автомобіля та трактора 

4.4 Органи  керування  легкового  автомобіля,  ОСТ 37.001.017,  

ГОСТ  24350-80, ОСТ  37.001.413-86 «Кабина, рабочее место водителя. 

Расположение органов управления грузовых автомобилей, автобусов и 

троллейбусов». 

4.5 Ергономічні вимоги щодо зусиль та переміщень органів керування. 

Тема 5. Розробка зовнішніх форм автомобіля. 

5.1 Загальне компонування  автомобіля. Послідовність компонування та 

розміщення основних агрегатів трансмісії, ходової частини з метою виконання 

вимог ТЗ. 

5.2 Забезпечення нормативних вимог огляду через вітрове скло, зони огляду 

дороги. ГОСТ 28070-89. 

5.3 Типи автомобільних кузовів. Методи розробки форм кузова та кабіни. 

5.4 Розробка художніх зразків машини, її стадії. Технічний рисунок. Види 

макетів, їх значення. 

5.5 Графічна розробка поверхонь, поняття про плазові роботи. 

 

Змістовий модуль 2. Основи аеродинаміки автомобіля. Основні знання 

про інтер’єр, комфортність і конструктивну безпеку кузова та кабіни. 

 

Тема 1. Аеродинаміка автомобіля. 

1.1 Аеродинамічні властивості автомобіля. 

1.2 Компоненти аеродинамічного опору: опір форми, індуктивний, 

поверховий, інтерфераційний опори, опір внутрішніх потоків. 

1.3 Зв’язок дизайну та аеродинаміки автомобіля. 

1.4 Методи аеродинамічних випробувань. 

1.5 Вплив форми кузова та його елементів на експлуатаційні властивості 

автомобіля: економічність, шум, стійкість. 

Тема 2. Інтер’єр кузова та кабіни. 

2.1 Загальне компонування внутрішнього простору кабіни вантажного 

автомобіля , кузова легкового автомобіля. Стандарти та правила. 
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2.2 Вплив класу машини на компонування внутрішнього простору, її 

призначення ,особливостей зовнішнього середовища. 

2.3 Загальні вимоги до матеріалу покриття інтер’єру автомобілів та 

тракторів, матеріали, які використовуються, їх технологічні особливості. 

2.4 Розробка салону легкового автомобіля. 

2.5 Освітлення приладів, способи боротьби з паразитним відображенням та 

світловими відблисками. 

Тема 3. Комфортність. 

3.1 Фактори комфортності. Поняття про кліматичну комфортність, 

характеристики мікроклімату та запиленості повітря у кабіні автомобіля та трактора. 

3.2 Термоізоляція кабіни, вплив факторів зовнішнього середовища. 

3.3 Опалення та вентиляція, організація внутрішніх потоків. 

3.4 Кондиціонування, автоматизація регулювання мікроклімату. 

Забезпечення повітрям, види фільтрів. 

3.5 Поняття про вібраційну та акустичну комфортність. 

3.6 Вплив на людину вібрації, шуму в автомобілі та тракторі, віброізоляція 

та шумоізоляція. 

Тема 4. Конструктивна безпека автомобіля та трактора. 

4.1 Активна та пасивна безпека. Правила ЕЄК ООН щодо виконання вимог 

активної та пасивної безпеки. 

4.2 Випробування автомобілів на пасивну безпеку. Елементи пасивної безпеки. 

4.3 Сертифікація автомобілів за правилами ЕЄК ООН. 

4.4 Правила ЕЄК ООН, що впливають на зовнішню форму, активну та 

пасивну безпеку автомобіля (№ 1, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 17, 23, 25, 26, 29, 32, 33, 

35, 42, 46, 58, 73, 79). 

Тема 5. Загальні відомості про колір. 

5.1 Загальні відомості про колір: світло, колір, яскравість. Характеристика 

кольору. 

5.2 Зір та кольорове сприйняття. 

5.3 Основні принципи використання кольору в художньому конструюванні. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб с.р. л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основи ергономіки та дизайну. Основні знання 

про компонування робочого місця водія та розробку зовнішніх форм автомобіля 

Тема 1. Вступ до ергономіки 

та дизайну 
11 4 – – 7 8 – – – 8 

Тема 2. Основи  композиції 16 6 – – 10 11 2 – – 9 

Тема 3. Основні знання про 

антропометричні 

характеристики 

16 6 – – 10 11 2 – – 9 

Тема 4. Компонування 

робочого місця водія 
15 – 4 – 11 5 – 1 – 4 

Тема 5. Розробка зовнішніх 

форм автомобіля 
14 – 6 – 8 7 – 2 – 5 

Разом за змістовим модулем 1 72 16 10 – 46 42 4 3 – 35 

Змістовий модуль 2. Основи аеродинаміки автомобіля. Основні знання 

про інтер’єр, комфортність і конструктивну безпеку кузова та кабіни 

Тема 1. Аеродинаміка 

автомобіля 
16 1 6 – 9 6 – 2 – 4 

Тема 2. Інтер’єр кузова та 

кабіни 
15 – 4 – 11 8 – 2 – 6 

Тема 3. Комфортність 5 1 – – 4 10 1 – – 9 
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5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

дфн зфн 

    

 Усього   

 

6. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

дфн зфн 

1 2 3 4 

1 
Розробка салону легкового автомобіля з використанням 

двовимірних манекенів 
4 2 

2 Розробка зовнішньої форми кузова легкового автомобіля 6 1 

3 Розробка робочого місця водія вантажного автомобіля 6 3 

4 Огляд ергономічних рішень різних типів автомобілів 4 1 

 Усього 20 7 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 4. Конструктивна 

безпека автомобіля 

та трактора 

5 1 – – 4 10 1 – – 9 

Тема 5. Загальні відомості 

про колір 
7 1 – – 6 10 1 – – 9 

Разом за змістовим модулем 2 48 4 10 – 34 44 3 4 – 37 

ІНДЗ (к/р) – – – – – 24 – – – 24 

Семестровий контроль (залік) – – – – – 10 – – – 10 

Усього годин 120 20 20 – 80 120 7 7 – 106 
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7. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

дфн зфн 

    

 Усього   

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

дфн зфн 

1 2 3 4 

1 Вступ до ергономіки та дизайну 7 8 

2 Основи  композиції 10 9 

3 Основні знання про антропометричні характеристики 10 9 

4 Компонування робочого місця водія 11 4 

5 Розробка зовнішніх форм автомобіля 8 5 

6 Аеродинаміка автомобіля 9 4 

7 Інтер’єр кузова та кабіни 11 6 

8 Комфортність 4 9 

9 Конструктивна безпека автомобіля та трактора 4 9 

10 Загальні відомості про колір 6 9 

 Усього забезпечення аудиторних занять – – 

 Забезпечення індивідуальних завдань (к/р) – 24 

 Семестровий контроль (залік) – 10 

 Усього  80 106 

 

9. Методи навчання 

 

Лекційні заняття, практичні заняття, індивідуальні завдання. 
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10. Методи контролю 

 

Опитування, тестування, письмові контрольні роботи, залік. 

 

11. Розподіл балів, що отримують студенти 

 

Денна форма навчання 

Вид занять 

Змістовий 

модуль №1 

Змістовий 

модуль №2 ІНДЗ Сума 

Т1 – Т5 Т1 – Т5 

Лекції 7 2 – 9 

Практичні роботи: 

– заняття 

– захист 

 

– 

– 

 

12 

19 

 

– 

– 

 

12 

19 

Залік 30 30 – 60 

К/р – – – – 

Усього 37 63 – 100 

 

 

Заочна форма навчання 

Вид занять 

Змістовий 

модуль №1 

Змістовий 

модуль №2 ІНДЗ Сума 

Т1 – Т5 Т1 – Т5 

Лекції 7 2 – 9 

Практичні роботи: 

– заняття 

– захист 

 

– 

– 

 

9 

16 

 

– 

– 

 

9 

16 

Залік 30 30 – 60 

К/р – – 6 6 

Усього 37 57 6 100 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно 

зараховано 

82–89 В 
добре 

74–81 С 

64–73 D 
задовільно 

60–63 Е 

35–59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0–34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

12. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Основи ергономіки та дизайну» для студентів денної та заочної форм навчання 

за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобудування» (у тому числі скорочений 

термін навчання). 

2. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Основи ергономіки та дизайну» для студентів денної та заочної форм навчання 

за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобудування» (у тому числі скорочений 

термін навчання). 
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13. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Барталевич А. А. Основы художественного конструирования. Минск, 

1984. 

2. ОСТ 37.001.413-86. Кабина. Рабочее место водителя. Расположение 

органов управления грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов. 

3. Шпара П. Е. Техническая эстетика. К.: Вища школа, 1989. 

4. Штробель В. Современный автомобильный кузов / Пер. с нем. 

Н. А. Юниковой. Москва: Машиностроение, 1984. 264 с. 

 

Допоміжна 

 

1. Гухо В. Г.  Аэродинамика автомобиля / Пер. с нем. Н. А. Юниковой. 

Москва: Машиностроение, 1987. 424 с. 

2. ГОСТ 18070-89. Автомобили легковые и грузовые, автобусы. 

Обзорность с места водителя. Общие технические требования. Методы 

испытаний. 

3. ГОСТ 20304-85. Трёхмерный и двухмерный манекены. Типы. Основные 

параметры и технические требования. 

4. Методические указания по выполнению контрольной работы по курсу 

«Основы эргономики и дизайна автомобиля» студентами заочной формы 

обучения. Полтава: Крыныця, 1993. 8 с. 

5. ОСТ 37.001.017-76. Органы управления легковых автомобилей. 

Безопастность конструкции и расположения. Технические требования. 

6. Павловский Я. Автомобильные кузова / Пер. с польского 

Г. В. Корнушова. Москва: Машиностроение, 1977. 544 с. 

7. Шнур Г. Ф., Краузе Л. Автоматизированное проектирование в 

машиностроении / Пер. с нем. Г. Д. Волковой. Москва: Машиностроение, 1988. 

548 с. 
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8.  


