
дотримуватися хвильової термінології і надалі, ми вже змушені будемо го
ворити, що після проходження ДГ фотон інтерферує сам із собою, тобто 
ПГФ є феноменологічною моделлю, яка, зрозуміло, була створена без вра
хування принципу корпускулярно-хвильового дуалізму матерії, але дозво
ляє вірно обраховувати результати експерименту.

Підсумок
Обмежена програма фізики в школі не дозволяє формувати у випускни

ків цілісної системи уявлень про світло, яка відповідала б сучасному рівню 
знань, є необхідною спеціалістам для плідної роботи в багатьох галузях 
виробництва. Подальше формування належного рівня знань майбутніх 
спеціалістів є задачею вищої школи і вона має розв'язуватися при викла
данні студентам дисциплін, які потребують більш глибокого розуміння 
проблемних питань радіофізики, оптики. Для радіоелектронних спеціаль
ностей це, зокрема: оптоелектроніка, оптичний зв'язок, волоконна оптика, 
мікроелектроніка, нанотехнології, лазерні технології, тощо.
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КУРС ,,ЕРГОНОМІКА TA ДИЗАЙН РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ 

АПАРАТУРИ” - СКЛАДОВА ДИДАКТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 
ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-РАДТОКОНСТРУКТОРІВ

Гнітецька T B Гнітецька ГО., Мурашко А.В., Шушунов LB,
Стаття присвячена проблемі підвищення якості професійної підготовки студен- 

тів-радіоконструкторів шляхом формування у  них компетенцій в галузі дизайн- 
ергономічного проектування та комп ’ютерного моделювання.

Успішність економічного та культурного розвитку країни в значній мірі 
залежить від рівня матеріальної культури, за яким оцінюють ступінь розви
тку суспільства. Європейське Екологічне Співтовариство призвало у 1994 
році всі європейські країни активно підтримувати розвиток досліджень в га
лузі дизайну в усіх сферах соціальної діяльності. Система вищої технічної 
освіти повинна приймати активну участь у розробці поставленої проблеми, 
що буде сприяти підготовці інженерів в галузі технічного виробництва.

Вихідні положення формування курсу
Сучасний етап розвитку дидактики вищої школи характеризується удо

сконаленням технологій навчального процесу за рахунок впровадження 
інформаційних технологій. Використання комп’ютерних інформаційних



технологій дозволяє створювати проекти набагато швидше та ефективні» 
ще. Тому актуальним є оволодіння студентами програмними продуктами, 
які стають інструментом для реалізації розробок в галузі дизайну радіоеле
ктронної апаратури (РЕА). Висока реалістичність зображень, отриманих 
засобами комп’ютерної графіки, дозволяє провести попередню оцінку ес
тетичних та ергономічних показників зразка. При цьому оптимізується час 
розробки проекту, мінімізуються фінансові витрати.

В статті висвітлюються основні дидактичні аспекти змісту курсу „Ер- 
гономіка та дизайн радіоелектронної апаратури”, вивчення якого спрямо
ване на формування у студентів відповідних компетенцій в галузі 
комп’ютерного моделювання в контексті дизайн-ергономічного проекту.

Зміст та методика викладання курсу
Курс складається з 18 годин лекцій та 18 годин лабораторних робіт. В 

результаті вивчення курсу студенти повинні вміти виконувати 
комп’ютерне моделювання зразків РЕА, самостійно проводити їх дизайн- 
ергономічне оцінювання, набути необхідний комплекс знань для прийнят
тя участі у дизайн-ергономічних розробках вказаних виробів.

Студенти приступають до моделювання кожного із зразків PEA в про
цесі виконання лабораторних робіт після того, як виконана певна робота по 
підготовці до цієї діяльності, а саме: зібрані та вивчені вихідні проектні 
дані щодо заданого зразка РЕА; виконаний огляд аналогів; визначена но
менклатура естетичних та ергономічних вимог. В результаті проведеної 
роботи розробляється зразок, який демонструє авторський варіант рішення 
з точки зору дизайну, ергономіки, використання кольору, фактури, графі
ки, декоративно-конструкційних матеріалів, ін.

На виробництві кожен промисловий зразок супроводжується відповід
ною дизайн-ергономічною документацією, склад якої обумовлений ДСТУ 
3943-2000. За цим стандартом до основного комплекту документації відно
сять: пояснювальну записку* креслення загального виду виробу, ергономі
чну схему, оригінали графічних елементів, карту кольорофактурного та 
кольорографічного вирішення виробу, протокол оцінювання дизайн- 
ергономічних характеристик та властивостей зразка, експертний висновок. 
Основні документи можуть бути уточнені додатковими документами ди
зайн-ергономічного проекту. Згідно вказаного стандарту до них належать: 
технічний рисунок виробу (аксонометрія або перспективне зображення за
гального виду виробу); креслення компонування; габаритне креслення; 
таблиці, схеми; протоколи оцінювання дизайнерських та ергономічних ха
рактеристик та властивостей.

Оскільки курс „Ергономіка та дизайн радіоелектронної апаратури” Гру
нтується на знаннях, отриманих студентами при вивченні інших дисцип
лін, серед яких такі як основи конструювання та технологія виробництва 
РЕА, інженерна та комп’ютерна графіка, ін., то оформлення ряду докумен
тів, наприклад, пояснювальної записки, креслення компонування, габарит
них креслень є відомим. Слід лише пояснити деякі особливості їх вико
нання при виконанні дизайн-ергономічного проекту. Цю інформацію сту
денти отримують в лекційному курсі та рекомендованій нормативній до
кументації. Документи, що притаманні тільки дизайн-ергономічному прое



кту, наприклад, соматографічна та ергономічна схеми, карта кольорофак- 
турного та кольорографічного вирішення об’єкта PEA студенти викону
ють повністю або частково (за браком часу відведеного на самостійну ро
боту) в процесі виконання домашніх контрольних робіт. Тобто в процесі 
самостійної роботи студенти оволодівають знаннями щодо користування 
відповідною нормативною документацією (стосовно антропометричних 
характеристик людини, її зон візуального сприйняття об’єктів та моторики 
рухів, ін.) для розрахунку необхідних розмірів об’єктів РЕА, визначенню 
зон компонування індикаторів, кнопок, рукояток т.п. Щодо кольорографі
чного вирішення виконується таблиця, в який відображається інформація 
про колір покриття відповідних поверхонь зразка PEA із словесним описом 
кольору та його характеристик відповідно до заданих значень координат 
кольору та кольористості (ГОСТ 13088 та ГОСТ 16873).

При дизайн-ергономічному проектуванні таких зразків РЕА, наприклад, 
як пульти управління можуть розроблятись дизайн-макети, за допомогою 
яких перевіряють та доопрацьовують компонувальні дизайнові та ергоно
мічні рішення. В навчальному процесі ця робота виконується на ергономі
чній схемі об’єкта. Частина документації, наприклад, протоколи оціню
вання дизайнерських, ергономічних характеристик та властивостей дослід
ного зразка РЕА, експертний висновок, ін. вивчаються теоретично.

Зображення проектного зразка PEA у перспективі виконується студен
тами під час комп’ютерного моделювання. При виконанні електронної мо
делі зразка студенти повинні максимально врахувати функціональні, есте
тичні та ергономічні вимоги відповідно до ДСТУ 3963-2000, згідно якого 
до функціональних характеристик виробу відносять: ступінь задоволення 
конкретної потреби під час використання виробу за призначенням (доско
налість виконання основної функції); діапазон умов і можливостей викори
стання виробу відповідно до його основної функції, а також наявності у 
нього додаткових, корисних для споживача функцій, пов’язаних з основною 
(універсальність використання).

До ергономічних характеристик відносять: відповідність зразка PEA 
антропометричним, біомеханічним та психофізіологічним характеристи
кам людини-користувача; відповідність алгоритмів обслуговування зразка 
PEA антропометричним, біомеханічним та психофізіологічним характери
стикам людини-користувача; комфортність та швидкість проведення тех
нічного обслуговування та ремонту виробу; рівень ергономічності виробу, 
що відображає загальну безпеку для здоров’я користувача, ін.

До естетичних характеристик відносять: образна виразність, оригіналь
ність, відповідність моді, декоративна виразність, стильова єдність (худо
жня виразність); відповідність форми призначенню виробу, умовам його 
експлуатації, компонувальній схемі, ін. (раціональність форми); підпоряд
кованість елементів форми виробу за розмірами, пропорціями, масштабом; 
ступінь масштабності виробу і його елементів (візуальна відповідність 
розмірам тіла людини); зорова врівноваженість об’ємно-просторової і 
композиційно-пластичної структури виробу; цілісність об’ємно- 
пластичного вирішення форми виробу; композиційна обгрунтованість роз
ташування графічних елементів на виробі; підпорядкованість кольорових



та графічних елементів загальному композиційному та кольорографічному 
рішенню; сполучуваність різних видів матеріалів, фактур, текстур, покрит
тів із формою, призначенням та умовами експлуатації виробу (цілісність 
композиційно-пластичного рішення форми), ін.

Комп’ютерне моделювання виконується в середовищі комп’ютерного 
програмного пакету 3d МАХ, який найчастіше використовується фахівця
ми в галузі дизайну та реклами. Програма дозволяє вільно виконувати гра
фічне моделювання складних просторових форм зі світлотінню та аналізом 
за допомогою перспективних зображень виробів. Оскільки 3d MAX є від
критою універсальною системою, яка дозволяє обмінюватись файлами з 
AutoCAD, а також використовувати інші розробки, що можуть поповнюва
ти його бібліотеки, спрощуючи моделювання, він може використовуватись 
не лише при моделюванні зразків РЕА, але і в інших галузях проектування 
та реклами, що робить його привабливим для вивчення.

В процесі вивчення дисципліни „Ергономіка та дизайн радіоелектрон
ної апаратури” студенти набувають знань в галузі дизайну та ергономіки, 
володіння відповідними комп’ютерними технологіями моделювання об’єк
тів, що не тільки необхідно для їх подальшої професійної діяльності, але й 
розширює їх загальнопрофесійні компетенції, підвищує їх конкурентосп- 
роможність на ринку праці._________________________________________
Ключові слова: дизайн, естетика, радіоконструювання, дидактика вищої школи
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центов-радиоконструкторов путем форми
рования у них компетенций в области ди- 
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