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Pavadinimas
ERGONOMIKOS PAGRINDAI
Pavadinimas anglų kalba
ERGONOMICS
Dalyko apimtis kreditais
ECTS 3
Trumpa dalyko anotacija ir dalyko tikslai
Suteikiama žinių apie pagrindines Ergonomikos mokslo sąvokas, principus, fiziologinius,
anatominius, psichologinius darbo aspektus. Įsisavinama ergonominių tyrimų metodologija.
Suteikiama žinių apie žmogaus fizines ir protines galimybes. Išugdomi gebejimai įvertinti žmogaus
kūno statinius ir dinaminius matmenis. Suteikiama žinių apie kėlimo proceso biomechaniką.
Įsisavinami darbo ir asmenybės savybių, profesinio tinkamumo problemų, gamybinio mokymo
psichologiniai klausimai. Išugdomi gebėjimai planuoti darbo procesą, projektuojant kompiuterines
sistemas, valdymo įrengimus, mašinas ir gaminius. Suteikiama nuodugnių žinių apie žmogaus ir
mašinos sąsajos ergonominio įvertinimo metodus.
Dalyko anotacija anglų kalba
The course presents basic ergonomics science concepts, principles, physiological, anatomical,
physiological aspects of the work, ergonomic research methodology. Students get knowledge about
the human physical and mental capabilities, their static and dynamic measurements assessment.
They learn about biomechanics processes, job and personal characteristics, professional fitting
problems, psychological issues of industrial training, how to plan the work process, while designing
computer systems, control equipment, machinery and products. Gives in-depth knowledge about
human-machine interface ergonomics evaluation methods.
Būtinas pasirengimas dalyko studijoms
Matematika, fizika, inžinerinė grafika
Dalyko studijų rezultatai
Dalyko studijose studentai įgis šiuos gebėjimus:
 žinoti Ergonomikos apibrėžimą, išskirtinius bruožus, atsiradimo prielaidas, identifikuoti ir
apibūdinti sistemą "Žmogus-Mašina-Aplinka",
 išskirti ergonominių tyrimų grupes ir pagrindinius elementus, atlikti tyrimų aplinkos,
kintamųjų arba parametrų parinkimą, subjektų tyrimams atrinkimą;
 išmanyti duomenų, įvertinančių žmogaus ir mašinos sistemos veikimo efektyvumą,
surinkimo ir apdorojimo metodus ir įrangą, atlikti darbo sąlygų tyrimą, užduoties ir
žmogaus veiklos analizę,
 žinoti žmogaus atminties galimybes, dėmesio tipus, informacijos apdorojimo ir sprendimo
priėmimo bruožus, išmanyti žmogaus protines galimybes ribojančius ir klaidas lemiančius
veiksnius, gebėti atlikti žmonių atranką, paruošti rekomendacijas mokymų pravedimui,
 išmanyti žmogaus regos organų anatomiją ir fiziologiją, žinoti žmogaus regą įvertinančius
parametrus ir jų taikymo regimosios informacijos pateikimo priemonių projektavimui





principus,
gebėti taikyti darbinės veiklos projektavimo principus darbo vietos, darbo erdvės ir darbo
sekos projektavime, žinoti elektros įrenginių eksploatavimo saugos reikalavimus ir apsaugos
nuo elektros poveikio būdus,
žinoti saugios gamybos ir įrangos eksploatavimo metodus ir normatyvinius dokumentus,
gebėti identifikuoti pavojingus ir kenksmingus veiksnius bei juos vertinti, parinkti ir taikyti
rizikos prevencijos būdus bei priemones.

Dalyko turinys (paskaitų temos)
1. Ergonomikos samprata. Ergonomikos apibrėžimas, tyrimo objektas.
2. Ergonomikos principai ir metodai.
3. Žmogaus fizinės ir protinės galimybės.
4. Anatominiai ir fiziologiniai žmogaus aspektai.
5. Atmintis, sugebėjimai, informacijos pateikimas ir priėmimas.
6. Fiziologiniai darbo aspektai.
7. Ergonomika projektavime.
8. Antropometrija ir jos taikymas projektavime.
9. Biomechanika. Sistemos "Žmogus-Mašina" valdymas ir atsakas.
10. Darbinės veiklos projektavimo principai.

Iš viso:

3 val.
3 val.
3 val.
3 val.
3 val.
3 val.
3 val.
3 val.
3 val.
3 val.
30 val.

Dalyko studijos valandomis
Paskaitos 30 val.
Seminarai – 15 val.
Savarankiškas ir komandinis darbas - 33 val.
Iš viso - 78 val.

Studijų rezultatų vertinimas
Egzamino užduotis (50%), Laboratoriniai darbai (20%), tarpinis atsiskaitymas (30%)
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