Ергономіка у дизайні середовища
(освітній ступінь «бакалавр»)
Семестр: третій.
Обсяг: загальна кількість годин – 90, (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години32год.(16год.-лекції), (16год.-практичні заняття).
Викладач – професор кафедри дизайну середовища, кандидат архітектури
Сьомка Сергій Володимирович.
Результати навчання:
− засвоїти основні принципи і методи біотектонічного та енергономічного
моделювання;
− оволодіти методом і стадіями моделювання різних форм живої природи
та безпосередньо пропорцій людини;
− сформувати знання з гармонізації композиції проектованих об’єктів, запозичених в природі, а також з урахуванням антропометричиних параметрів людини ;
− оволодіти науковими принципами сучасних методів об’ємнопросторового моделювання;
− оволодіти методами графоаналітичного дослідження пам’яток архітектури та провести аналогії з ергономічним моделюванням.
Спосіб навчання: аудиторне, самостійне.
Зміст:
Студенти повинні сформувати вміння аналізувати форму і структуру побудови обраного біопрототипа та енергономічної моделі, щоб шляхом біотектонічного моделювання розробити абсолютно нову, красиву і зручну у використанні річ, яка буде максимально відповідати ергономічним вимогам споживача.
Реалізувати отримані знання можна на практичних заняттях з біоніки, ергономіки та ергодизайну. Отже, головна мета при вивченні ергономіки має окрім
теоретичного, прикладний характер, і спрямована на всебічну підготовку майбутнього фахівця.
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Форми та методи навчання: лекційні і практичні заняття, самостійна робо-

та.
Методи і критерії оцінювання:
− поточний контроль (50%, виконання клаузури і ескізу);
− підсумковий контроль (50%, екзамен).
Мова навчання: українська.

