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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи ергономіки та 

дизайну» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра зі спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: методики проектування 

робочого місця водія, основні вимоги, які висуваються до робочого місця 

та зовнішніх форм, методи іспиту. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни «Організація робіт на 

СТО» базується на знаннях, що отримані при вивченні таких дисциплін як 

«Конструкція автомобіля», «Конструкція двигунів», «Вища математика», 

«Надійність машин». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Основи ергономіки та дизайну. Основні знання про компонування 

робочого місця водія та розробку зовнішніх форм автомобіля. 

2. Основи аеродинаміки автомобіля. Основні знання про інтер’єр, 

комфортність і конструктивну безпеку кузова та кабіни. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. 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. 

1.2. 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». 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
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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. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS 

для денної форми навчання. 

 

2. Інформаційний обсяг 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. 

Тема 2. Основи  композиції. 

Тема 3. Основні знання про антропометричні характеристики. 

Тема 4. Компонування робочого місця водія. 

Тема 5. Розробка зовнішніх форм автомобіля. 

 

Змістовий модуль 2. Основи аеродинаміки автомобіля. Основні знання 

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

Тема 1. Аеродинаміка автомобіля. 

Тема 2. Інтер’єр кузова та кабіни. 

Тема 3. Комфортність. 
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Тема 4. Конструктивна безпека автомобіля та трактора. 

Тема 5. Загальні відомості про колір. 
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10. Шпара П. Е. Техническая эстетика. К.: Вища школа, 1989. 

11. Штробель В. Современный автомобильный кузов / Пер. с нем. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання:  для поточного контролю 

контрольні тестування (опитування), для практичних робіт – захист. 


