
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
Харківська державна академія дизайну і мистецтв 

Кафедра інженерно-технічних дисциплін 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ І КОМЕНТАРІ  

щодо самостійного вивчення окремих розділів 

робочої програми з предмету 

«Ергономіка» під час карантину 

«СВО Магістр», Спеціалізація: 

«Художньо-педагогічна терапія» 

Курс 5 

 

 

Підготував:  
проф.. ХДАДМ 

Голобородько В.М. 
 
 

 

 
 
 
 
 

ХАРКІВ, ХДАДМ 
2 0 2 0 рік 



ТЕРЕТИЧНА ЧАСТИНА: лекція від 2 квітня 2020 
Тема 4.1 

Середовища як об’єкт дизайн-ергономічного проектування 
 

В цій лекції ми розглянемо середовище вже як об’єкт проектування: 
Матеріал викладено на ст.: 148 до ст.: 177 підручника 

 
Думка перша. 
Як вже було показано раніше, в ергономіці середовище розглядається з рі-
зних точок зору. Традиційним є підхід, коли в середовищі ми вбачаємо ви-
ключно його фізичний стан, тобто згідно із визначенням системи СЛТС 
(освітлення, температура, вологість, рівень пилу тощо, тобто з точки зору 
його комфортності).  
Не менш важливим є підхід, коли ми вивчаємо його емоційну складову, ро-
зглядаючи його як вмістилище інтегральних вкладів різних видів дизайну і 
досліджуємо художньо-образну складову, а фактично даємо йому естетич-
ну оцінку. 

 
Минулого разу ми закінчили нашу розмову на цьому малюнку.  
Звідси думка друга. 



Сьогодні дуже важко розвести вклади різних видів дизайн-діяльності в кін-
цевий результат, показати на щось пальцем і сказати: це створив індастрі-
ал дизайнер, а це дизайнер середовища тощо. Тобто, все переплелося, 
взаємодія між «дизайнами» і результат так само комплексний. Отаке воно, 
сучасне середовище. 
Отже основні визначення: 
 

 
Відеоекологія розглядає якість середовища з точки зору комфортності йо-
го сприйняття нашим візуальним апаратом. Не слід сюди вплутувати реа-
льно екологічну складову (поліетилен. кульки, ПЕТ-тару тощо).  
Механізм сприйняття гомогенного, агресивного і комфортного середовищ 
оснований на дії саккадичних рухів ока (саккади ми вивчали під час ви-
вчення зорового аналізатора). А далі усе просто: що подобається сакадам 
– є комфортним, що ні, то скоріше за усе може бути віднесено до якихось 
некомфортних станів середовища. Прошу, подивіться визначення і переко-
найтеся, що наведені фото відбивають стан речей. Поняття «міське устат-
кування» і «елементи наповнення міського середовища», «Малі архітекту-
рні форми (МАФ) – традиційна назва елементів наповнення середовища, 
що мають яскраво виражене архітектурно дизайнерське походження, роз-
міщені у відкритому середовищі, несуть конкретне функціональне призна-
чення і відіграють певну роль у естетичній організації простору. Саме вони 
сьогодні дозволяють регулювати рівень його візуальної комфортності. 



 
Гомогенне середовище 

 
Агресивне середовище 



 
Комфортне середовище 

 
Комфортне середовище 



Проектування за принципами антропоморфізму 
Антропоструктурний підхід до проектування середовища 
Структурування середовища у зв’язку із проектно-будівельною діяльністю 
має давню історію (див. трактат Вітрувія і більш пізні версії – аж через 2 
тис. років від Л.Корбюз’є) і пов’язане із використанням частин тіла людини 
в якості мірила. Сьогодні, із появою метричної системи, ніхто «ліктями» до-
вжину не міряєA Але одна цікава задача залишилася. Вона пов’язана із 
завданням масштабування. Дамо два визначення масштабу: 

Масшта́б, Міри́ло (від нім. Maß –  міра, і нім. Stab – палка) – 
1) відношення розмірів об’єкта на зображенні (кресленні) до його фактич-
них значень; визначник масштабу – число, що показує у скільки разів збі-
льшений або зменшений розмір зображення відносно натурального; якщо 
визначник більший за 1, то М. називають збільшенням; якщо М. менший, то 
такий М. називають зменшенням; М. з відношенням 1:1 називають масш-
табом натуральної величини;  

2) важливіше поняття архітектурно-дизайнерської теорії і практики: М. про-
понує пряме об'єктивне зіставлення істинної величини того або іншого 
предмета, середовищного об’єкта з їх оточенням і наповненням через зо-
рове відношення до «міри всіх речей» – людини.  
Таким чином, масштабність (у дизайні) – характеристика форми, що ви-
значається пропорційним співвідношенням її окремих частин, а також спів-
розмірністю виробу (об’єкта) з людиною і навколишніми предметами.  
Завдання масштабування є одним із складних складових архітектурно-
дизайнерської практики. На жаль, немає часу на історичний екскурс, який є 
вельми повчальним, а дистанційно не вдається прослідкувати ті еволюцій-
ні процеси структурування середовища, бо вони відбувалися в часі, а це 
потребувало б повноцінного спілкування. Втім, будемо мудрими і дочекає-
мося кращих часів. 
Перейдемо одразу до методу соматографії: він полягає в тому, що в сере-
довище, що проектується ми поміщаємо зображання користувачів у відпо-
відних робочих позах і у відповідному масштабі. Типовим прикладом сома-
тографічних зображень є малюнок 4.2.3 на ст..167 підручника. 
Сьогодні на практиці, звичайно ж використовують метод манекенів. Пласкі 
манекени у відповідному масштабі дозволяють імітувати присутність кори-
стувачів відповідних груп репрезентативності у проектному полі (Дуже спо-
діваюся і надіюся що до тем «манекенів» ми повернемося під час зустрічі 
на заняттях, а комплект манекенів буде видано вже в аудиторії). Втім, ме-
тод має значно ширші сфери використання, починаючи зі швацьких мане-
кенів, закінчуючи важкими манекенами «Оскар» для краш-тестів. 
На малюнку «важкий манекен» для знаходження координат точки «Н» в 
кабіні авто. На наступному – «Оскар» під час краш-тесту. Зверніть увагу на 
вщент зруйнований капот двигуна і абсолютно цілі дверцята кабіни. Це ду-
же хороший показник крашу, що надає надію водієві на виживання.  
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