Силабус дисципліни
Назва дисципліни, обсяг у
кредитах ЄКТС
Загальна інформація про
викладача
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Факультети, студентам яких
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результатів
навчання, що забезпечує
дисципліна

Основи ергономіки на залізничному транспорті
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Лоза В.Г., ст. викладач кафедри БЖД
3 курс, 6 семестр для бакалаврів
Студентам всіх факультетів
В курсі розглядаються основні проблеми ергономіки та інженерної
психології в системі «людина – техніка – середовище» у галузі залізничного
транспорту, особливості поведінки людей в нестандартних, аварійних
ситуаціях, а також методика ергономічної оцінки якості робочого місця,
технічних систем, машин, рухомого складу.
Опис дисципліни

Попередні умови, необхідні
для вивчення дисципліни

Знання з вищої математики, безпеки життєдіяльності.

Основні теми дисципліни

32 год. лекцій та 16 год. практичних занять.
Основні теми лекцій:

- Структура дисципліни. Основні цілі та завдання ергономіки;
- Нормативно – технічна документація з ергономіки;
- Ефективність трудової діяльності. Ергономічні особливості на транспорті;
- Основні вимоги до проектування органів керування машинами, рухомим
складом;
- Основні ергономічні вимоги до робочого місця та пози;
- Соціальна і економічна ефективність ергономічних досліджень і розробок;
- Ергономічні аспекти людський фактору на виробництві;
- Ергономічний аналіз і оцінка робочих місць і виробничого обладнання на
залізничному транспорті;
- Ергономічні показники та ергономічна оцінка якості устаткування.
- Вплив ергономічних показників на травматизм та професійну захворюваність
працівників залізничного транспорту;
- Ергономічні підходи щодо зниження травматизму та профзахворювань на
виробництві.

Основні теми практичних занять:

Мова викладання
Список
основної
додаткової літератури

та

- Визначення та аналіз напруженості праці оператора;
- Професійний добір і передзмінний огляд людини- оператора;
- Антропометрія. Статичні розміри людського тіла, які треба враховувати під час
проектування устаткування і машин;
- Інженерно- статичне проектування моделі людини;
- Методи використання антропометричних даних для проектування робочого місця
оператора;
- Застосування методів, які використовуються в ергономіці для різноманітних
ергономічних задач;
- Практичне застосування інформаційних методів дослідження ергатичних систем.
- Ергономічне забезпечення системи «людина – техніка – середовище».
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