
«Дослідження засобів ергодизайнерського забезпечення господарського комплексу та  
заходів з їх реалізації відповідно до вимог євроінтеграції України» 

 
Основні наукові результати 
У результаті виконання НДР розроблено методологію ергодизайнерської діяльності, 

створено систему ергономічних і дизайнерських методичних документів, методик їх застосу-
вання, алгоритмів підготовки ергодизайнерських кадрів, які сприятимуть підвищенню ефектив-
ності господарського комплексу України. Основними з них є: 

- концепція розвитку ергодизайнерської освіти; 
- гуманітарні чинники та методологія підготовки фахівців з ергодизайну; 
- принципи впровадження рейтингово-модульної системи організації навчального проце-

су з ергодизайну; 
- критерії ефективності і якості ергодизайнерської діяльності;  
- методики створення та функціонування ергодизайнерських служб та підрозділів, орга-

нів акредитації організацій з ергодизайну, міжгалузевого дизайн-ергономічного центру з етало-
нів кольорів та декоративно-захисних покриттів; 

- науково обґрунтовані напрямки розвитку стандартизації в галузі ергодизайну; 
- методика унормування ергодизайнерської термінології і визначення понять. 
Практична цінність 
Розроблена система ергономічних і дизайнерських методичних документів та процедур 

їх застосування, алгоритми підготовки ергодизайнерських кадрів, сприятимуть підвищенню 
ефективності господарського комплексу України і забезпечать реалізацію сучасних підходів до 
впровадження методології ергодизайну в освітню та виробничу галузі. Розроблена і апробована 
комп’ютеризована інформаційно-довідкова система організаційно-нормативного забезпечення 
дизайн-ергономічної діяльності забезпечить урахування основних дизайн-ергономічних вимог 
до товарної продукції, застосування методології визначення якості та конкурентоспроможності 
промислової продукції, нормування методологічних основ ергодизайнерських аспектів функці-
онування господарського комплексу. 

Результати розробки будуть використані: у навчальному процесі у вищих навчальних за-
кладах при підготовленні курсів лекцій з дизайну та ергономіки для студентів відповідних спе-
ціальностей; у виробництві при здійсненні дизайн-ергономічної експертизи якості виробів;  у 
нормативній діяльності – при розробленні стандартів з дизайну та ергономіки; в заходах з під-
вищення кваліфікації фахівців з дизайну і ергономіки, проектувальників та конструкторів; під 
час проведення наукових досліджень та інтерпретації їх результатів. 

Розроблений термінологічний стандарт з дизайну і ергономіки забезпечить викладачам, 
студентам ВНЗ, фахівцям можливість використання сучасної дизайн-ергономічної термінології, 
гармонізованої з міжнародною термінологією і термінологією суміжних галузей знань. 
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