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Опис навчальної дисципліни

1.

Шифри та назви галузі знань, код та
назва напряму підготовки,
спеціальності, освітньокваліфікаційний
рівень
27
Транспорт;

Найменування показників

Кількість кредитів ЕСТS – 1,5
Загальна кількість годин - 45
Кількість тем
- 6

(шифр галузі)

(назва галузі знань)

дисципліни
Навчальний курс

4
(номер)

272 Авіаційний транспорт ;
(код напряму

Характеристика навчальної

(назва напряму підготовки
або спеціальності)

бакалавр___

Семестр

7
(номер)

Види контролю: залік

( назва сво)

(екзамен, залік)

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:
Денна форма навчання
Лекції

Заочна форма навчання

- __12__

Лекції

- ___4__

Практичні заняття

- _2__

(години)

Практичні заняття

- __10__

(години)
(години)

(години)

Самостійна робота

- _ 23__

Самостійна робота

(години)

(години)

Індивідуальні завдання:

Індивідуальні завдання:

Курсова робота - _____-________

Курсова робота

(кількість, № семестру)

Реферати

- 1 №7
(кількість, № семестру)

- __39__

- ________-_____
(кількість, № семестру)

Реферати

- __ ___1 №7_________
(кількість, № семестру)

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни полягає в розгляданні різних складових
елементів проблеми людського фактору, з урахуванням можливостей та
обмеження людини для створення умов, що зроблять авіацію більш
безпечною та ефективною.
Завдання: надати знання з можливостей та обмежень людини, навчити
курсантів глибше розуміти особливості людини з питань можливостей та
обмежень при технічному обслуговуванні і
експлуатації АТ та
використовувати отриманні знання в повсякденній професійній діяльності.
Міждисциплінарні зв’язки: «Людський фактор» є основною
теоретичною дисципліною у курсантів підготовки технічного спрямування;
навчає активному оперативному мисленню, вмінню грамотно аналізувати
ситуацію і приймати виважені рішення в несподіваних і складних ситуаціях на
основі отриманих знань, навчає рішенню прикладних задач. Грунтується на
знаннях, отриманих під час вивчення таких навчальних дисциплін, як Динаміка
польоту, Авіаційна безпека, Конструкція авіаційної техніки та її експлуатація,
Конструкція та міцність повітряних суден тощо.
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Очікуванні результати навчання: в результаті вивчення начальної
дисципліни курсант повинен
знати:
- психологічні та фізіологічні аспекти людини при технічному
обслуговуванні, ремонті та експлуатації повітряних суден,
- фактори, що знижують працездатність людини,
- причинно-наслідкові залежності помилкових дій при технічному
обслуговуванні, ремонті та експлуатації повітряних суден.
вміти:
- використовувати отримані знання при виконанні службових
обов’язків,
- використовувати отримані знання в профілактичних цілях для
запобігання авіаційних подій.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 45 годин, 1,5
кредитів ECTS.
3. Програма навчальної дисципліни
ТЕМА № 1. «Вступ. Загальні положення»
Необхідність врахування людського фактору. Дії людини в багатьох
випадках були причинами авіаційних подій. Щоб досягти зменшення числа
подій необхідно глибше зрозуміти роль людського фактору в авіації, а
накопичені знання застосовувати в профілактичних цілях. Інциденти, які
можуть бути віднесені на рахунок людського фактору. Закон Мерфі.
ТЕМА № 2. «Характеристики працездатності та обмеження людини»
Зір. Слух. Складові та вплив. Обробка інформації. Увага і сприйняття.
Пам’ять. Види. Клаустрофобія и фізичний доступ.
ТЕМА № 3. «Соціальна психологія»
Комунікація. Розповсюдження інформації. Відповідальність. Мотивація і
демотивація. Тиск з боку членів колективу. Конфлікти, способи вирішення.
Питання культури. Робота в колективі. Керівництво, лідерство.
ТЕМА № 4. «Фактори, що впливають на якість роботи»
Фізична форма і здоров’я. Стрес, пов’язаний з домом і роботою. Поспіх та
часові обмеження. Об’єм роботи: перенавантаження и недостатнє
навантаження.
Сон та втомленність, повсякденна робота. Алкоголь, медичні препарати та
зловживання ними.
ТЕМА № 5. «Фізичне середовище»
Шум, параметри, вплив на оператора. Освітлення. Клімат і температура. Рух
та вібрації.
ТЕМА № 6. «Людська помилка»
Помилкові моделі і теорії. Концептуальні моделі при розгляді помилок.
Типи помилок в завданнях на технічне обслуговування. Види, групи
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помилок.
Стадії, рівні виникнення помилок.
Попередження помилок та керування помилками.

Наслідки

помилок.

4. Структура навчальної дисципліни
4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

2

2

2

2

2

4

2
2
2
2
12

2
2
0
2
10

3
4
4
6
23

Усне опитування,
контрольна робота
20 хв.

Семестр № 7
Тема 1. Вступ. Загальні положення
4
Тема 2. Характеристики працездатності та
8
обмеження людини
Тема 3. Соціальна психологія
7
Тема 4. Фактори, що впливають на якість роботи
8
Тема 5. Фізичне середовище
6
Тема 6. Людська помилка
12
Разом
45

Лекції

Номер та назва навчальної теми

Всього

Кількість годин відведених
Вид
на вивчення навчальної
контр
дисципліни
олю
з них:
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4.1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(заочна форма навчання)

Семінарські
заняття
Практичні
заняття
Лабораторні
заняття
Самостійна
робота

0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
4

Вид
контролю

4
1

1
2
2

8
5
6
6
10
39

Письмовий
контроль
(контрольна робота)

Семестр № 8
Тема 1. Вступ. Загальні положення
4,5
Тема 2. Характеристики працездатності та
9,5
обмеження людини
Тема 3. Соціальна психологія
5,5
Тема 4. Фактори, що впливають на якість роботи 6,5
Тема 5. Фізичне середовище
7
Тема 6. Людська помилка
12
Разом 45

Лекції

Номер та назва навчальної теми

Всього

Кількість годин
відведених на вивчення
навчальної дисципліни
з них:

залік
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4.1.3. Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
Завдання, що виносяться на самостійну роботу
Літератур
а:
Тема 1. Вступ. Загальні положення
1. Необхідність врахування людського фактору.
П. 1
2. Інциденти, які можуть бути віднесені на рахунок
людського фактору. Закон Мерфі.
Тема 2. Характеристики працездатності та обмеження
людини
1. Зір. Слух. Складові та вплив.
П. 1.
2. Обробка інформації.
3. Увага і сприйняття.
4. Пам’ять. Види.
5. Клаустрофобія и фізичний доступ.
Тема 3. Соціальна психологія
1. Комунікація.
Розповсюдження
інформації.
Відповідальність.
П. 1
2. Мотивація і демотивація. Тиск з боку членів колективу.
3. Конфлікти, способи вирішення.
4. Питання культури. Робота в колективі. Керівництво,
лідерство.
Тема 4. Фактори, що впливають на якість роботи
1. Фізична форма і здоров’я. Стрес, пов’язаний з домом і
роботою.
П. 1
2. Поспіх
та
часові
обмеження.
Об’єм
роботи:
перенавантаження и недостатнє навантаження.
3. Сон та втомленність, повсякденна робота.
4. Алкоголь, медичні препарати та зловживання ними.
Тема 5. Фізичне середовище
1. Шум, параметри, вплив на оператора.
П. 1
2. Освітлення.
3. Клімат і температура.
4. Рух та вібрації.
Тема 6. Людська помилка
1. Помилкові моделі і теорії. Концептуальні моделі при
розгляді помилок.
2. Типи помилок в завданнях на технічне обслуговування.
П. 1
3. Види, групи помилок.
4. Стадії, рівні виникнення помилок. Наслідки помилок.
5. Попередження помилок та керування помилками.

8

5. Методи навчання
Для збільшення інтересу курсантів до процесу навчання і
підвищення їх зацікавленості передбачається провести дискусії за певними
темами, пов’язуючи вивчений матеріал з реальним життям.
При проведенні практичних занять передбачається більш поглиблений
розгляд окремих питань, що можуть трапитись під час обслуговування
авіаційної техніки.
Самостійна робота за кожною темою передбачає вивчення теоретичних
питань лекційних занять, опрацювання завдань практичних занять.
6. Перелік питань та завдань, що виносяться на підсумковий контроль
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Роль людського фактору в забезпеченні БП.
Вплив факторів управління.
Помилки людини при технічному обслуговуванні ПС.
Людський фактор як дисципліна.
Фізичні умови.
Аспекти ЛФ, що впливають на техобслуговування ПС.
Концептуальна модель людського фактору SНЕLL
Умови роботи в колективі
Виробничі приміщення та умови роботи
Види комунікації
Негативні фактори, що впливають на людину при ТО ПС
Конфлікти в колективі, способи вирішення
Виробничі бригади та організаційні аспекти ТО ПС
Характеристики людині в людському факторі в ЦА
Сприйняття та обробка інформації
Фактори, що сприяють прийняттю помилкових рішень
Керування пoмилками людини
Переваги та недоліки при бригадному методі ТО ПС
Сполучення „Суб’єкт- навколишнє середовище (L - Е)"
Види помилок при техобслуговуванні ПС
Характеристики шуму та його вплив на працездатність
Когнитивність помилок
Обробка інформації людиною
Типи помилок при ТО ПС
Стадії виникнення помилок
Керівництво, лідерство
Вплив шуму на працездатність ІТС
Комунікація. Розповсюдження інформації
Характеристики працездатності оператора впродовж доби
Концептуальна модель людського фактору Різона
Сон та втомленність
Сполучення „Суб’єкт- машина (L-Н)"
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Стратегії попередження помилок
Види помилок при техобслуговуванні ПС
Моделі виникнення помилок
Концептуальна модель Хелмріча
Алкоголь, медичні препарати та зловживання наркотиками.
Роль людського фактору в забезпеченні БП
Фізичні умови
Виробничі приміщення та умови роботи
Негативні фактори, що сприяють виникненню відмов з вини
обслуговуючого персоналу
Вплив стресу на працездатність ІТС
Новітні допоміжні засоби при діагностиці ПС
Види помилок людини при ТО ПС
Конфлікти, способи вирішення
Мотивація і демотивація
Поняття людського фактору як дисципліни
Сполучення „Суб’єкт-суб’єкт (L - L)"
Рівні виникнення помилок людини при ТО ПС
Умови роботи в колективі
Сполучення „Суб’єкт- процедури (L-S)"
Роль людського фактору у виникненні помилок
Монотонність при проведенні робіт з ТО ПС

7. Критеріі та засоби оцінювання результатів навчання здобувачів
Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий
контроль.
Поточний контроль.
До форм поточного контролю належить оцінювання:
- рівня знань під час практичних, лабораторних занять;
- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських,
практичних та лабораторних занять і має за мету перевірку засвоєння знань,
умінь і навичок студентом з навчальної дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться Систематичний вимір
приросту знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться
викладачем до журналів обліку роботи академічної групи за національної
системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Оцінки за самостійну та індивідуальну роботи виставляються в
журнали обліку роботи академічної групи окремою графою за національною
системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Результати цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових
оцінок.
При розрахунку успішності здобувачів вищої освіти в Коледжі
враховуються такі види робіт: навчальні заняття (семінарські, практичні,
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лабораторні тощо); самостійна та індивідуальна роботи (виконання домашніх
завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів, виконання
розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій,
розроблення спеціальних технічних пристроїв і приладів, моделей,
комп’ютерних програм, виступи на наукових конференціях, семінарах та
інше); контрольні роботи (виконання тестів, контрольних робіт у вигляді,
передбаченому в робочій програмі навчальної дисципліни). Вони
оцінюються за національною системою оцінювання («відмінно», «добре»,
«задовільно», «незадовільно»).
Результат навчальних занять за семестр розраховується як
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок під час навчальних
занять протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку
роботи академічної групи окремою графою.
Результат самостійної роботи за семестр розраховується як
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок з самостійної
роботи, отриманих протягом семестру та виставляється викладачем в
журналі обліку роботи академічної групи окремою графою.
Курсант, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття
або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр
перед підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне
значення з оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу
до 100-бальної системи помножується на коефіцієнт 10.
Результа
Загальна
Результат
т
кількість
=
2 *
навчальних
самостійн
)
балів (перед
(
+
1
занять
ої роботи
/
підсумковим
(
)
0
за семестр
за
контролем)
семестр
Підсумковий контроль.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання
на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується
поточно-накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку
роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін
відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках
курсантів (студентів, слухачів), екзаменових книжках. Присутність
курсантів на проведенні підсумкового контролю (екзамену) обов’язкова.
Якщо курсант не з’явився на підсумковий контроль (екзамен), то науковопедагогічний працівник ставить у відомість обліку успішності відмітку «не
з’явився».
Підсумковий контроль (екзамен) оцінюється за національною
шкалою. Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі
(екзамену), з національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться
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коефіцієнт 10, таким чином максимальна кількість балів на підсумковому
контролі (екзамену), які використовуються при розрахунку успішності
Курсантів, становить - 50
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,
отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на
підсумковому контролі (екзамену).
Загальна кількість
Підсумкові бали
Кількість балів
балів (перед
навчальної
=
+ за підсумковим
підсумковим
дисципліни
контролем
контролем)
Курсант, який під час складання підсумкового контролю отримав
оцінку «незадовільно», складає підсумковий контроль (екзамен) повторно.
Повторне складання підсумкового контролю (екзамену) допускається не
більше двох разів з кожної навчальної дисципліни, у тому числі один раз –
викладачеві, а другий – комісії, що створюється навчально-науковими
інститутами (факультетами). Незадовільні оцінки виставляються тільки в
відомостях обліку успішності. Курсантам, які отримали не більше як дві
незадовільні оцінки (нижче ніж 60 балів) з навчальної дисципліни, можуть
бути встановлені різні строки ліквідації академічної заборгованості, але не
пізніше як за день до фактичного початку навчальних занять у наступному
семестрі. Курсанти, які не ліквідували академічну заборгованість у
встановлений термін, відраховуються з коледжу. Особи, які одержали більше
двох незадовільних оцінок (нижче ніж 60 балів) за підсумковими
результатами вивчення навчальних дисциплін з урахуванням підсумкового
контролю, відраховуються з коледжу.
Вимоги до курсантів щодо засвоєння змісту навчальної дисципліни:
Робота під час
Самостійна та
Підсумковий
навчальних
індивідуальна робота
контроль
занять
Отримати за
Підготувати реферат,
підсумковий
Отримати не менше 4
підготувати конспект за
контроль не
позитивних оцінок
темою самостійної
менше 30
роботи.
балів
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Оцінка Оцінка за
в балах національно
ю шкалою

Відмінно
90 – 100 («зараховано»
)

80 – 89
Добре
(«зараховано»
)
75 – 79

65 –74
Задовільно
(«зараховано»
)
60 – 64

21–59
Незадо
вільно
(«не
зараховано»)
1–20

Оцінка

8. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за шкалою ECTS
Пояснення

«Відмінно» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі
А навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані в
повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною
помилкою.
«Дуже добре» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному
сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою
B
навчання, виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом
балів, близьким до максимального, робота з двома-трьома незначними
помилками.
«Добре» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні
навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі
навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані,
C
якість виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом
балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з декількома
незначними помилками або з однією–двома значними помилками.
«Задовільно» – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але
прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні
навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані,
D
більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань
виконано, деякі з виконаних завдань містять помилки, робота з
трьома значними помилками.
«Достатньо» – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених
E програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до
мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
«Умовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу освоєний частково,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість
передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або
FX якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до
мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом
курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з
можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки
«Безумовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу не освоєно,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані
навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна
F
робота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення
якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної
переробки
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9. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси
в Інтернеті
Основна:
1. Людський фактор при технічному обслуговуванні авіаційної техніки. НАУ,
2011.
Допоміжна:
1. Человеческий фактор и безопасность полетов. Методические рекомендации.
Методичка. М.,"Возд. транспорт", 1987
2. Р.Н.Макаров, С.А.Грибанова, В.П.Ткаченко. Авиационная психология и
педагогика. Справочник. Москва, 2002
3. Руководство по обучению в области ЧФ. Монреаль, ИКАО, 1998.
4. Р.В.Сакач. Безопасность полетов. М.,"Транспорт".1989.
5. Сборник № 12. Роль человеческого фактора при техническом обслуживании
и инспекции воздушных судов. Монреаль, ИКАО, 1995.
6. Яцына Е.В., Модуль 9, Человеческий фактор, Категория В1,2, конспект
лекций, Кременчуг: КЛК НАУ, 2013.
Інформаційні ресурси:
1. Власні видання Мінтранспорту, Державіаслужби
2. Засоби масової інформації.
3. Джерела в інтернеті.

