
 

Інформаційна довідка 
 

1. Вид і назва: навчальна дисципліна фактор людини на транспорті 

 

2. Код: ПП В.02.02 

 

3. Тип: вибіркова 

 

4. Рівень: освітньо-наукова програма доктора філософії  

 

5. Семестр, в якому викладається: 4 

 

6. Кількість кредитів ЄКТС: 5 

 

7. Лектор (викладач): Прасоленко Олексій Володимирович 

 

8. Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни докторант 

повинен мати компетентності:  

– навички при розробці та впровадженні у виробництво ергономічних 

принципів і рекомендацій; 

– застосовувати  ергономічні вимоги до технічних засобів і робочих місць 

організаторів процесу перевезень; 

– визначення ергономічних заходів, спрямованих на вдосконалення 

транспортного процесу системи «людина-машина-середовище». 

 

9. Дисципліни, на які спирається: Системологія на транспорті. Моделювання 

транспортних систем. 

 

10. Зміст:  

ЗМ 1. Класифікація показників, які характеризують фактор людини. 

ЗМ 2. Оцінка параметрів функціонального стану людини. 

ЗМ 3. Оцінка працездатності, надійності, втомлюваності людини. 

11. Форми та методи навчання: Мовні, наочні, практичні, репродуктивні 

(пояснювально-ілюстративні). Розв’язання задач. Конспектування лекцій. Самостійна 

робота. Самостійна робота докторантів здійснюється у формі: підготовки до лекцій і 

практичних занять. 

 

12. Мова навчання: Українська  

 

 

 

 

 

 

 



Information reference 

 

 

1. Type: Human factor in transport 

 

2. Code: PP V.02.02 
 

3. Type: Selective 

 

4. Level: Educational and scientific program of the doctor of philosophy 

 

5. Semester, which sets out: 4 

 

6. Number of ECTS credits: 5 

 

7. lecturer (teacher): Alexey Prasolenko 

 

8. Learning outcomes: As a result of studying the discipline, the doctoral student must have the 

competence: 

- skills in the development and implementation of ergonomic principles and 

recommendations; 

- apply ergonomic requirements to the technical equipment and workplace of the organizers 

of the transportation process; 

- definition of ergonomic measures aimed at improving the transport process of the system 

"man-machine-environment". 

 

9. Disciplines that underpin: Systemology in transport. Modeling of transport systems. 

 

10. Contents:  

ZM 1. Classification of indicators characterizing the human factor. 

ZM 2. Evaluation of the parameters of the functional state of man. 

ZM 3. Assessment of performance, reliability, fatigue rights. 

 

11. Methods of teaching:  

Linguistic, visual, practical, reproductive (explanatory and illustrative). Solving tasks. Summary of 

lectures. Independent work. Independent work of doctoral students is carried out in the form of 

preparation for lectures and practical. 

 

12. Language of instruction: Ukrainian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка 

 

1. Вид и название: учебная дисциплина фактор человека на транспорте 

 

2. Код: ПП В.02.02 

 

3. Тип: выборочная 

 

4. Уровень: образовательно-научная программа доктора философии 

 

5. Семестр, в котором излагается: 4 

 

6. Количество кредитов ЕКТС: 5 

 

7. Лектор (преподаватель): Прасоленко Алексей Владимирович 

 

8. Результаты обучения: В результате изучения учебной дисциплины докторант должен 

иметь компетенции: 

- навыки при разработке и внедрении в производство эргономических принципов и 

рекомендаций; 

- применять эргономические требования к техническим средствам и рабочих мест 

организаторов процесса перевозок; 

- определение эргономических мероприятий, направленных на совершенствование 

транспортного процесса системы «человек-машина-среда». 

 

9. Дисциплины, на которые опирается: Системология на транспорте. Моделирование 

транспортных систем. 

 

10. 

CМ 1. Классификация показателей, характеризующих фактор человека. 

CМ 2. Оценка параметров функционального состояния человека. 

CМ 3. Оценка работоспособности, надежности, утомляемости человека. 

 

11. Формы и методы обучения: Языковые, наглядные, практические, репродуктивные 

(объяснительно-иллюстративные). Решение задач. Конспектирования лекций. 

Самостоятельная работа. Самостоятельная работа студентов осуществляется в форме: 

подготовки к лекциям и практическим занятиям. 

 

12. Язык обучения: украинский. 


