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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Ергономіка робочих місць» належить до 

циклу дисциплін природничо-наукової, професійної та практичної 

підготовки. 

Обсяг навчального часу для вивчення дисципліни визначений 

державними вимогами.  

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні в майбутніх 

фахівців знань та умінь з ергономічних проблем системи «людина–

техніка–середовище» та оволодінні методами обліку людського 

чинника при модернізації та проектуванні ергатичних систем.  

Завдання вивчення дисципліни передбачає забезпечення 

студентів теоретичними знаннями та практичними навичками, 

необхідними для: 

− узгодження можливостей людини та техніки в ергатичних 

системах; 

− підвищення ефективності ергатичних систем; 

− обліку людського чинника при проектуванні нової техніки; 

− підвищення безпеки праці фахівців на виробництві; 

− створення умов комфорту в просторі робочого місця. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Ергономіка 

робочого місця» 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; 

вміти:  

• враховувати специфіку трудової діяльності оператора та 

динаміку його рухів в процесі виконання роботи; 

• застосовувати принципи раціональності щодо організації 

робочого місця; 
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• приймати конструктивні рішення щодо організації робочого 

місця із забезпеченням оптимальності усіх зон досяжності моторного 

та інформаційного полів. 

 

Після освоєння програми курсу «Ергономіка робочих місць» 

очікуються наступні результати: 

1. Сформовані уміння та навички використання даних ергономіки 

при: 

а) рішенні психологічних проблем проектування, розробки та 

експлуатації ергатичних систем; 

б) виділенні основних напрямів створення комфортного 

інформаційного простору проектованих і модернізації функціонуючих 

ергатичних систем, підвищення їх ефективності; 

в) оснащенні технологічним і допоміжним устаткуванням робочих 

і автоматизованих робочих місць фахівців в адаптивних 

соціотехнічних системах. 

2. Забезпечено студентів системою знань і методів ергономічного 

дослідження та аналізу діяльності фахівців, методів проектування, 

експлуатації та модернізації ергатичних систем на різних стадіях 

життєвого циклу та сформовані уміння самостійного застосовувати їх 

при рішенні теоретичних, експериментальних і проектувальних задач. 

3. Сформовані знання основ системного ергономічного аналізу та 

проектування, що дозволяє здійснювати адекватну оцінку і вибір 

методик рішення дослідницьких і проектувальних задач. 

 

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Методичні вказівки розроблені з метою надання допомоги 

студентам денної форми навчання за спеціальністю 7(8).17020201 

«Охорона праці (за галузями)» у підготовці до практичних занять та 

виконання самостійної роботи з дисципліни «Ергономіка робочих 

місць». 

В даній розробці наведені плани практичних занять, приклади 

задач, перелік тем самостійної роботи, питання гарантованого рівня 

знань та список рекомендованої літератури.  

Належне оволодіння навчальним матеріалом, підготовка до 

поточного та модульного контролю знань, написання самостійної 

роботи потребує опрацювання значної інформації, розміщеної в 

списку рекомендованої літератури, а також поданої в періодичній 
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пресі та розміщеної на сайтах. Такий процес навчання зорієнтований 

на розвиток творчої особистості майбутнього фахівця. 

Відповідно до навчального плану дисципліни передбачена форма 

підсумкового контролю – залік.  

Оцінювання знань здійснюється за результатами поточного 

контролю: від 0 до 100 балів. 

 

2. ПРАКТИЧНІ РОБОТИ 

 

Метою практичних робіт є поточна перевірка рівня засвоєння 

студентами навчального матеріалу з найважливіших тем дисципліни 

«Ергономіка робочих місць». 

 

2.1. Плани практичних занять  

 

Тема 1 

Ергономічне забезпечення проектування та організації робочого 

місця оператора за пультом керування при виконанні роботи 

сидячи  

 

План заняття: 

1. Організація пульта керування. 

2. Компонування засобів відображення інформації та органів 

керування на пульті керування. 

3. Визначення міри складності інформаційного поля. 

 

Тема 2  

Визначення стійкості оператора щодо перешкод при переробці 
оперативної інформації  

 

План заняття: 

1. Визначення оптимальних умов виробничого середовища на 

робочому місці оператора. 

2. Методика та оцінка тестових випробувань щодо визначення 

стійкості оператора при дії різних видів перешкод. 

3. Визначення стійкості оператора щодо перешкод при переробці 

оперативної інформації. 
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Тема 3 

Антропометрична оцінка проектів при їх ергономічному вивченні 
План заняття: 

1. Методика антропометричних вимірювань при ергономічному 

вивченні виробництва. 

2. Обробка та оцінка отриманих антропометричних даних. 

3. Методика складання ергономічної контрольної карти, що 

характеризує місце роботи та визначає положення працівника в 

процесі виробничої діяльності.  

 

Тема 4 

Ергономічна оцінка розміщення органів керування та індикації 
на пульті керування  

План заняття: 

1. Ергономічні положення конструювання органів керування та 

індикації на пульті. 

2. Оцінка розміщення органів керування та індикації за висотою для 

роботи оператора. 

 

Тема 5 

Складання ергономічного рівняння робочого місця 

План заняття: 

1. Ергономічне рівняння та його складові. 

2. Визначення нейтральної пози для робочих місць різного типу. 

3. Вільний рух та його значення у створенні ергономічного робочого 

місця. 

4. Визначення часу відновлення сил для робочих місць різного типу. 

 

 

2.2. Приклади задач 

 

Задача № 1 

Визначити загальну кількість сприйнятої та переробленої 

інформації оператором при появі одного вхідного сигналу. Відстані 

від оператора до інформаційної панелі та між перемикачами всередині 

групи приймаються згідно табл. 1 за відповідним варіантом. 

Швидкість перероблення інформації оператором за її видами наведено 

в табл. 2. Латентний період прийняти рівним 0,2 с. 
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Таблиця 1 

Вихідні дані 

Параметри  

Варіанти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кількість ламп і 

приладів 
4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 

Множник показань 

приладів 
3 4 5 4 5 3 5 3 4 3 

Відстань до панелі, см 60 62 64 66 68 70 68 66 64 62 

Розмір ручки 

перемикача, см 
2 3 4 4 2 3 3 4 2 4 

 

Таблиця 2 

 

Швидкість перероблення інформації оператором 

Вид інформації 

Швидкість 

перероблення 

інформації, біт/с 

Вибір одного сигналу з декількох 

можливих 

4 

Зчитування інформації з приладів 2 

Інформація необхідна для 

запам’ятовування 

12 

Інформація, що використовується при 

розрахунках 

6 

Перевірка логічної умови 4 

Вибір потрібного органу керування 4 

Інформація при виконанні рухів 7 

 

 

Задача № 2 

Визначити витрачений час на прийняття та перероблення 

інформації оператором при появі одного сигналу. Відстані від 

оператора до інформаційної панелі та між перемикачами всередині 

групи, а також швидкість перероблення інформації оператором за її 

видами приймаються згідно табл. 1 та табл. 2, поданих вище. 
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Задача № 3 

Відповідно до антропометричних характеристик (табл. 3) і 

основних параметрів оператора та елементів його робочого місця (на 

прикладі користувача ЕОМ) визначити:  

– висоту очей над рівнем сидіння в позі сидячи; 

– довжину стегна в позі сидячи, при цьому нога 

перпендикулярна підлозі, замір виконується від п’ятки до підколінної 

чашечки; 

– висоту центра екрана дисплея над рівнем підлоги; 

– висоту розміщення клавіатури над рівнем підлоги; 

– висоту підставки для ніг. 

 

Основні параметри оператора та елементів його робочого місця 

представлені відповідно на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Основні параметри оператора та елементів його 

робочого місця: 

F и f – дистанція огляду; α и β – кути огляду; АК – параметр 

оператора; ВК – висота екрану дисплея над підлогою; СК, ДК, ЕК – 

відповідно висота над підлогою клавіатури, площини сидіння та 

підставки для ніг 
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Таблиця 3 

 
Величини антропометричних показників та їх застосування  

 

Антропометрич-

ний показник 

Чоловіки 

Xст±у 

Жінки 

Xст±у 
Застосування 

Зріст, см 167,8±5,8 156,7±5,7 

Визначення висоти 

верстата при роботі в позі 

стоячи, висоти робочого 

приміщення 

Довжина руки 

витягнутої 

вперед, см 

64,2±3,3 59,3±3,1 
Визначення зон 

досяжності в глибину 

Розмах рук, см 169,0±8,8 155,4±8,4 
Визначення зон 

досяжності в глибину 

Довжина стегна, 

см 50,6±2,4 46,7±2,4 Оцінка висоти сидіння 

Довжина тіла 

над сидінням, 

см 

88,7±3,1 84,1±3,0 

Оцінка висоти верстата, 

органів керування, засобів 

індикації 

Висота очей над 

поверхнею 

сидіння, см 

76,9±3,0 72,5±2,8 

Розміщення органів 

керування, засобів 

індикації, висоти робочої 

поверхні 

Вага тіла, кг 68±4,5 57±5,5 
Проектування робочого 

місця 

 

Задача № 4 

Визначити геометричні розміри виносного табло та розміри 

основної та другорядної зони розміщення засобів відображення 

інформації (необхідні розміри для розрахунку прийняти самостійно). 
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Задача № 5 

Розрахувати параметри оператора відповідно до стандартних 

величин вимірюваних параметрів (див. табл. 3) та виконати оцінку 

фактичних замірів по відношенню їх до стандарту за методом 

«сигнальних» відхилень. 

Примітка: студент обирає власні антропометричні показники. 

 

Задача № 6 

Визначити імовірність проходження викривленої (хибної) 

інформації за умови імовірності безпомилкової роботи операторів 0,98 

та 0,95 відповідно. 

В системі керування для підвищення надійності передбачено 

паралельне виконання роботи двома операторами. Результати роботи 

надходять на порівняльний пристрій, інформація з якого обробляється 

лише в тому випадку, якщо дії обох операторів будуть однаковими. 

 

Задача № 7 

Визначити середнє значення імовірності виконання завдання для 

системи, в якій потік сигналів, що надходить до оператора, є простим 

з параметром 
1

3
−= хвλ . Час обробки сигналів розподілено за 

експоненціальним законом з середнім значенням соб 14=τ . Алгоритм 

обробки сигналів такий, що вони не можуть вийти з пульта керування 

до тих пір, поки не будуть оброблені оператором. Інформація втрачає 

зміст, якщо її оброблення не буде завершене на протязі 30 хв. після 

надходження.  

Прогнозування надійності такої системи «людина–машина» 

дозволяє передбачити, що імовірність виконання завдання системою в 

нормальних умовах 98,01 =P , в умовах дефіциту часу 93,02 =P , при 

переповненні пам’яті оператора 94,03 =P . 

 

Задача № 8 

Визначити розміри оптимальної зони розміщення індикаторів на 

панелі керування. 

 

Задача № 9 

Визначити відстань від оператора до пульта керування. 
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Задача № 10 

Встановити чи будуть забезпечені нормальні умови для зчитування 

інформації з екрана пульта керування за наступних умов: 

– загальна освітленість в приміщенні – 5 лк;  

– освітленість на робочому місці оператора – 25 лк; 

– яскравість екрана пульта керування – 30 кд/м
2
; 

– діаметр відмітки, що спостерігає оператор на екрані – 2 мм; 

– яскравість відмітки – 85 кд/м
2
; 

– очі оператора від екрану знаходяться на відстані – 40 см.  

 

Задача № 11 

Встановити чи будуть забезпечені нормальні умови для зчитування 

інформації з екрана пульта керування, якщо відомо, що інформація на 

пульті керування, який пофарбований в світло-зелений колір 

відображається за допомогою транспарантів білого кольору, написи на 

яких виконані буквами темно-синього кольору. Яскравість 

випромінювання джерела підсвічування транспаранта дорівнює         

20 кд/м
2
. Освітленість в приміщенні 150 лк.  

 

Задача № 12 

Визначити мінімальну відстань панелі керування від рівня підлоги, 

щоб працівник керував верстатом не нахиляючись і не присідаючи. 

Відстань необхідно обрати з врахуванням можливості створення 

нормальної робочої пози для 90 % чоловічого населення.  

За умови панель керування шліфувальним верстатом розміщена 

нижче його робочої частини. Працівник знаходиться на відстані 35 см 

від верстата, і виконує роботу в положенні стоячи.  

 

Задача № 14 

Визначити середній час пошуку індикатора несправного каналу 

зв’язку при умові, що табло відображення стану каналів зв’язку має 

100 сигнальних індикаторів. Розміри кожного з них 2525× мм, 

відстань між індикаторами 15 мм. Оператор знаходиться на відстані 

60 см від табло. При виході з ладу каналу зв’язку вмикається звуковий 

сигнал, а відповідний індикатор загоряється світлом з частотою 

мерехтіння 5 Гц. 
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Задача № 15 

Визначити просторове положення оптимальної зони розміщення 

засобів індикації на панелі керування за умови, що працівник 

знаходиться на відстані 35 см від верстата та виконує роботу в 

положенні стоячи.  

 

Задача № 16 

Визначити вертикальний розмір зони розміщення приладів за 

умови, що оператор знаходиться на відстані 60 см від панелі 

управління, а кут огляду у вертикальній площині складає 30
0
. 

 

Задача № 17 

Визначити максимально можливу висоту пульта керування, якщо 

за умови виробничого процесу у вертикальному ряду панелі повинно 

бути розміщено 6 приладів висотою 15 см кожен. 

 

3. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Самостійна робота студента є невід’ємною складовою освітнього 

процесу у вищому навчальному закладі і, відповідно до нових 

державних освітніх стандартів, повинна становити не менше як 50% 

часу, передбаченого для виконання основної освітньої програми з 

урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо 

кількості годин аудиторних занять на тиждень. 

Метою самостійної роботи студентів є підвищення 

конкурентоспроможності майбутніх фахівців на світовому ринку 

праці через формування їхніх вмінь та ключових навичок. 

Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни 

«Ергономіка робочих місць» є складання письмового звіту за 

питаннями, що не розглядаються під час аудиторних занять. 

Завдання для самостійної роботи подані в табл. 1. 

Таблиця 1 

Рекомендовані завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

1. 
Загальні ергономічні вимоги до робочих місць 

 

2. Критерії вибору оптимальної робочої пози 
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3. Вимоги до органів управління та оптимізації робочих рухів  

 

4. Методи та засоби визначення та вимірювання показників 

ергономічності робочого місця 

 

5. Вимоги до організаційно-технічного оснащення робочого 

місця 

 

6. Основи ергодизайну 

 

7. Еволюція інтерфейса «людина-комп’ютер» 

 

 

3.1. Оформлення звіту про самостійну роботу 

 

Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни 

«Ергономіка робочих місць» є складання письмового звіту за темами, 

вказаними вище. 

Текстова частина викладається на стандартному папері формату 

А4 з однієї сторони і повинна містити вступ, основну частину, 

висновки та список використаної літератури. Поля: верхнє, нижнє та 

ліве – 20 мм, праве – 10 мм. Об’єм рукопису – до 10 сторінок. Схеми, 

таблиці розміщуються як за текстом, так і на окремих аркушах паперу 

і повинні мати нумерацію у межах розділу. Посилання на літературні 

джерела здійснюється шляхом зазначення в дужках номера, під яким 

та чи інша друкована праця наведена в списку використаної 

літератури. На титульній сторінці звіту мають бути зазначені назва 

кафедри, тема самостійної роботи, назва групи, номер варіанту, 

прізвище й ініціали викладача та студента. 

Звіт може бути рукописним або друкованим і виконується 

українською мовою. 

Здача звіту про самостійну роботу відбувається у терміни, спільно  

обумовлені викладачем і студентом.  

 

Звіт про самостійну роботу оцінюється за наступними 

критеріями: 

• повнота і глибина розкриття теми; 

• наявність таблиць, схем; 

• оформлення. 
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ПИТАННЯ ГАРАНТОВАНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ 

 

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. Шкідливі та небезпечні чинники: класифікація, методи 

визначення та нормування.  

10. Фізіологічні принципи раціоналізації трудових процесів. 

11. Показники небезпек розладу людини на робочому місці. 

12. Ергономічні вимоги до організації робочих місць. 

13. Вимоги до організаційно-технічного оснащення робочого 

місця. 

14. Проектування засобів відображення інформації. 
15. Класифікація робочих місць залежно від функцій, що виконує 

оператор у системі. 

16. Поняття ергономічного рівняння та його складові.  

17. Принципи складання ергономічного рівняння робочого місця.  

18. Методи профілактики втомленості людини в системі «людина-

машина-середовище».  

19. Основні ергономічні умови при конструюванні та організації 

робочих місць операторів. 

20. Вимоги антропометрії та біомеханіки. 

21. Основи ергодизайну. 

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

23. Вимоги до органів управління та оптимізації робочих рухів. 

24. Характеристика робочих рухів. 

25. М’язова діяльність і робоча поза працівника.  

26. Робочі пози та положення людини. 

27. Критерії вибору оптимальної робочої пози. 

28. Методи та засоби визначення та вимірювання показників 

ергономічності робочого місця. 
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