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1. Структура навчальної дисципліни
1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)
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Усне опитування,
контрольна робота
20 хв.

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

Семінарські заняття

Лекції

Номер та назва навчальної теми

Всього

Кількість годин відведених
Вид
на вивчення навчальної
контролю
дисципліни
з них:

В даних методичних вказівках розглянуті питання з проведення
практичних питань з дисципліни „ Людський фактор”.
Метою занять є відпрацювання набутих знань з теоретичного курсу даної
дисципліни.
В результаті виконання завдань курсанти повинні :
знати :
- основні авіаційні події за минулий час та їх причинно-наслідкові залежності
від різних факторів при льотному обслуговуванні авіаційної техніки..
уміти :
- аналізувати причини авіаційних подій та класифікувати їх з метою
унеможливлення виникнення в подальшому.
Виконання практичних завдань забезпечується інформацією по безпеці
польотів та аналізами причин авіаційних подій з боку людського фактору.
Наведені в методичних вказівках питання дозволять викладачу провести
заняття в певній послідовності, а курсанту підготуватись і перевірити свій
рівень знань з відпрацьованих питань.
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Тема №1. Вступ. Загальні положення.
Практичне заняття №1: Людський фактор як найважливіший елемент
авіаційної системи при технічному обслуговуванні АТ
Начальна мета заняття: ознайомити курсантів з несприятливими та
небезпечними подіями в ЦА України з вини людського фактору з метою
запобігання авіаційних подій в майбутньому.
Кількість годин – 2 години.
Місце проведення – навчальний кабінет коледжу.
Навчальні питання:
1. Поняття про людський фактор.
2. Людський фактор як дисципліна.
3. Концептуальні моделі людського фактора.
4. Відповідальність людини за безпеку авіаційної системи.
5. Вивчення інформації по БП.
Матеріально-технічне забезпечення:
1. Інформація по БП за місяць, квартал, півріччя, рік.
2. Аналіз причин авіаційних подій.
3. Макет вертольоту.
План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття: постановка питання та його
обговорення за участю здобувачів освіти.
Технічне обслуговування повітряних суден - важливий складовий
елемент авіаційної системи, що забезпечує функціонування авіації в усьому
світі. Оскільки обсяг повітряного руху зростає, а жорсткі вимоги до
витримуванню розкладу комерційних рейсів призводять до необхідності ще
більше збільшувати інтенсивність використання повітряних суден, триватиме і
посилення вимог до своєчасності виконання операцій з технічного
обслуговування. У зв'язку з цим виникнуть додаткові можливості появи
помилок, допущених людиною, і як наслідок - розриви в ланцюзі забезпечення
безпеки авіаційної системи.
В даний час зростає розуміння важливості врахування людського фактору
при ТО і інспекції ПС. Безпека і ефективність польотів на авіалініях також
стають більш безпосередньо пов'язаними з якістю роботи людей, які
перевіряють і обслуговуючих літакові парки авіакомпаній. Одна з цілей даної
дисципліни полягає в тому, щоб звернути особливу увагу на пов'язані з
людським фактором аспекти, які мають велике значення для авіаційної безпеки.
Людський фактор полягає у вивченні можливостей і обмежень людини на
робочому місці.
Дослідники людських чинників вивчають роботу системи. Тобто вони
вивчають взаємодію персоналу з технічного обслуговування, обладнання, яке
він використовує, письмові та усні процедури і правила, яких він іде і
навколишні умови.
Метою дослідження людських чинників є оптимізація взаємин між
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персоналом з технічного обслуговування і системою з метою поліпшення
безпеки, ефективності та матеріального становища.
Людські чинники включають такі елементи як:
- Фізіологія людини;
- Психологія (сприйняття, пізнання, пам'ять, соціальну взаємодію, помилки і
т.д.);
- Облаштування робочого місця;
- Умови навколишнього середовища;
- Взаємодія за принципом "людина-машина";
- Антропометрія (наукове дослідження характеристик людського тіла).
Найбільші авіакатастрофи України
Авіакатастрофа українського літака поблизу Салоніків
70 осіб загинули під час авіакатастрофи пасажирського літака Як-42 поблизу
Салоніків у Греції, яка сталася 17 грудня 1997 року. Жоден із 62 пасажирів та 8
членів екіпажу не вижив.
Рейс 241 авіакомпанії «Аеросвіт» за маршрутом Київ-Одеса-Салоніки під час
буревію та поганої погоди врізався у схил гори Пенте-Пігадія за 72 км від
Салоніків. Більшість пасажирів летіли до Греції відзначати Різдво.
Літак знайшли на висоті 1 100 метрів під шаром снігу в горах після трьох днів
пошуків. В операції брали участь п'ять тисяч військових та 29 гелікоптерів.
Один літак грецьких ВПС розбився під час операції, на його борту загинули
п'ять військових.
Спочатку рейс здійснював «Боінг-737», але в Одесі в нього виявили
несправність двигуна, тому політ продовжили на Як-42, який компанія
«Аеросвіт» взяла в лізинг у «Львівських авіаліній».
Причини авіакатастрофи роками встановлювали в судах Греції та України.
Зрештою в червні 2005 року Верховний суд Греції дійшов висновку, що
помилок припустилися як пілоти, так і диспетчери, які проявили злочинну
недбалість, неправильно зрозуміли пілота, не вжили достатньо заходів для
запобігання катастрофи і невчасно повідомили про зникнення літака з радарів.
Тюремний вирок у 5 років і 5 місяців, який було скорочено раніше, їм
підтвердили.
«Львівські авіалінії» ліквідовано 2011 року, а за 2 роки припинив існування й
«Аеросвіт».
Падіння винищувача Су-27 УБ у Скнилові
Скнилівська трагедія сталася 27 липня 2002 року, коли військовий винищувач
Су-27УБ під час аерошоу впав на військовий аеродром «Скнилів» у Львові.
Пілот встиг катапультуватися, але внаслідок падіння літака на летовищі
загинуло 77 осіб і ще 543 особи постраждали, отримавши травми різного
ступеня тяжкості.
Серед причин авіакатастрофи – відхилення від польотного завдання і помилка в
пілотуванні Су-27. Зрештою кримінальні справи були проти всіх причетних до
організації авіашоу 12 осіб, хоча суд виправдав чотирьох генералів.
Перший пілот Володимир Топонар отримав 14 років в’язниці (вийшов через 11
років), другий пілот Юрій Єгоров – 8 років (вийшов через 2,5 року),
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командувач 14-го авіаційного корпусу генерал-майор Анатолій Третьяков
отримав 6 років ув’язнення (вийшов на волю у 2007-му), помічника керівника
польотів, підполковника Юрія Яцюка засудили до 5 років (відсидів майже 3
роки), начальник служби безпеки польотів 14-го авіакорпусу Анатолій Лукіних
отримав 4 роки умовно. Жоден із засуджених своєї провини не визнав.
Збиття літака рейсу МН17 біля Донецька
17 липня 2014 року неподалік Торезу Донецької області з російського «Буку»
був збитий пасажирський літак Boeing-777 авіакомпанії «Малайзійські
авіалінії» рейсу МН17. У результаті збиття літака загинуло 298 осіб – 283
пасажири, 15 членів екіпажу. За кількістю жертв катастрофа Boeing 777 стала
найбільшою в історії України та найсмертоноснішим збиттям пасажирського
літака.
Міжнародне розслідування встановило, що літак було збито зенітним ракетним
комплексом «Бук» російського виробництва. 24 травня 2018 року влада
Австралії та Нідерландів офіційно звинуватили Росію в катастрофі літака.
Окрім створення міжнародної спільної слідчої групи, Рада ООН створила
міжнародний трибунал щодо розслідування за фактом збиття літака рейсу
МН17.
Судовий процес зі звинувачення чотирьох причетних до катастрофи
малайзійського авіалайнера MH-17, збитого над Донбасом, розпочався в березні
2020 року і, за оцінками юристів, триватиме 4-5 років.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Здійснити оцінювання роботи на практичному занятті. Дати домашнє завдання
підготувати інформацію про одну відому авіакатастрофу світу.
Тема №4. Фактори, що впливають на якість роботи.
Практичне заняття №2.
Начальна мета заняття: Ознайомити курсантів з несприятливим та небезпечним
впливом
навколишнього
середовища,
фізичним,
емоційним,
психофізіологічним станом людини, що впливають на якість роботи при
технічному обслуговуванні АТ.
Кількість годин – 2 години.
Місце проведення – навчальний кабінет коледжу.
Навчальні питання:
1. Фізична форма і здоров’я.
2. Стрес, пов’язаний з домом і роботою.
3. Поспіх та часові обмеження.
4. Об’єм роботи: перенавантаження и недостатнє навантаження.
5. Сон та втомленність, повсякденна робота.
6. Алкоголь, медичні препарати та зловживання ними.
Матеріально-технічне забезпечення:
1. Відео про стрес.
2. Відео про вплив алкоголю на організм людини.
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План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття: постановка питання та його
обговорення за участю здобувачів освіти.
Незважаючи на відсутність однозначних доказів, фізичну досконалість
може бути безпосередньо пов'язане з інтелектуальними здібностями і станом
здоров'я. Хороша фізична форма знижує стомлюваність і нервозність і сприяє
виникненню впевненості в своїх силах. Вона сприятливо впливає на емоційний
стан, яке, в свою чергу, впливає на мотивацію і, як вважається, підвищує
опірність
втоми. До числа факторів, що явне вплив на фізичний стан, відносяться
дієтхарчування, фізичні вправи, стресові
ситуації, а також куріння, вживання алкоголю і медичних препаратів.
«Для отримання будь-якої ліцензії або кваліфікаційної відмітки кандидат
повинен (крім членів екіпажу) відповідати вимогам за віком, знаннями,
досвідом і, де це необхідно, гарній фізичній формі, як зазначено для отримання
цієї ліцензії або кваліфікаційної відмітки». "Володар ліцензії інженера ТО ПС
не повинен використовувати таку ліцензію, якщо він знає або підозрює, що
його фізичний і психічний стан є непридатним до її використання" (UK,
аеронавігаційний наказ ANO).
В даний час рідко можна знайти авіакомпанію або адміністрацію, які
вимагали б регулярного медичного обстеження технічного обслуговуючого
персоналу, щоб виявити відхилення від норми, які можуть погіршити його
роботу. Однак через посилення залежності авіаційної безпеки від професійних
характеристик
технічного
обслуговуючого персоналу представляється своєчасним розглянути питання
про введення його регулярного медичного обстеження.
При розгляді процесів, які впливають на якість роботи, необхідно
враховувати такі елементи як:
- Фізіологія конкретної людини;
- Психологія працівника (сприйняття, пізнання, пам'ять, соціальну взаємодію,
помилки і т.д.);
- Облаштування робочого місця інженера (техніка);
- Умови навколишнього середовища;
- Взаємодія за принципом "людина-машина";
- Антропометрія (наукове дослідження характеристик людського тіла).
Стрес - механізм екстреної адаптації
Стрес - емоційне реагування (стан нервової системи) на конфліктну
ситуацію. Виникає біологічно виправдання напруга функції мозку. При
епізодичному характер конфліктної ситуації, коли людина успішно її долає,
механізми саморегуляції справляються зі змінами в мозку і відновлюють стан
людини. При тривалій конфліктній ситуації механізми саморегуляції
відмовляють, що призводить до формування хронічних (за часом) невиліковних
захворювань (неврози, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання,
гормональні дисбаланси, рак).
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Розвиток стресу

Реакція на стресфактор

Фаза 1:
реакція тривоги

Фаза 2:
опір організму

гальмівна

імпульсивна

Фаза 3:
виснаження

Джерела стресу при ТО:
- Годинний тиск (фактичний)
- Годинний тиск (уявний)
- Критичні терміни
- Виробничий стрес
- Фізичний стрес
- Психологічний
- Реактивний (ситуаційний)
Поспіх і тимчасові обмеження
Годинний тиск:
- Фактичне тиск - коли чітко позначені критичні терміни -навязиваются
зовнішнім джерелом (керівництвом, інспекцією);
- Істотне - коли інженери випробовують тимчасовий тиск, навіть якщо ніяких
чітких термінів не встановлено;
- навязанность - нав'язується самим собі, коли інженери самі встановлюють
критичні терміни виконання робіт (наприклад, закінчити завдання до перерви,
кінця зміни).
Інженер з ТО має два важливі чинники:
- Критичні терміни, які для нього встановлюються;
- Відповідальність за відповідність роботи вимогам БП.
Потенційний конфлікт між ними призводить до проблем. Важливо, щоб
співробітники на всіх рівнях не боялися озвучувати заклопотаність з приводу
критичних термінів. Необхідно розподіляти відповідальність при встановленні
критичних термінів. Інженер з ТО не повинен відчувати, що він «крайній».
Відповідальні за установку критичних термінів і розподіл завдань
повинні враховувати:
- Розстановку пріоритетів роботи, яку необхідно виконати;
- Теперішній час, наявне (з урахуванням перерв, передачі змін і т.д.);
- Персонал, наявних при виконанні робіт (враховуючи можливість хвороб);
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- Найбільш підходяще використання працівників (включаючи інженерну
спеціалізацію, сильні сторони і обмежені можливості);
- Наявність необхідних комплектуючих, інструменту та обладнання.
Надмірне завантаження сприяє посиленню таких рис фахівця:
- Підвищена активність працівника;
- Погіршення продуктивності;
- Збільшення кількості помилок.
Недолік навантаження:
- Недостатня активність працівника;
- Погіршення продуктивності;
- Збільшення кількості помилок.
Управління робочим навантаженням.
Планування робочого навантаження в зміні, оптимальне планування
ресурсів, з урахуванням індивідуальних особливостей членів колективу,
навчання працівників, що займаються ТО (в т.ч. з ЧФ), стимулювання
повідомлень про невідповідну робочому навантаженні.
Причини втоми:
- недосипання,
- безсоння,
- десинхронізація добових (циркадних) ритмів,
- концентровані періоди фізичного і психологічного стресу, напруги.
Робоче середовище ТО:
-тривалість робота,
- робота в період нормального сну,
- робота по змінному графіку.
Симптоми втоми:
- Ослаблення сприйняття (зір, слух і т.д.) і загальне ослаблення пильності;
- Ослаблення моторних навичок і повільна реакція;
- Проблеми з короткочасною пам'яттю;
- Посилена концентрація - зосередження на одному, можливо не
важливому питанні і зневага іншими питаннями;
- Увага неважливим питань;
- Погана розсудливість і прийняття рішень, що призводять до помилок;
- Часті зміни настрою, депресивний стан, періоди піднесеного настрою і
енергійного стану;
- Знижено стандарти власної праці.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Здійснити оцінювання роботи на практичному занятті.
Тема №6. Людська помилка
Практичне заняття №3.
Начальна мета заняття: Ознайомити курсантів з причинами та наслідками
помилок в авіації, розглянути види помилок та концептуальні моделі при
розгляді помилок.

10

Кількість годин – 2 години.
Місце проведення – навчальний кабінет коледжу.
Начальні питання:
1. Природа помилок людини і рішення проблеми помилок.
2. Види помилок .
3. Концептуальна модель SHELL.
4. Концептуальна модель Різона та Хелмріча.
5. Контроль за помилками людини та керування помилками.
Матеріально-технічне забезпечення
1. Відео про концептуальні моделі людського фактору.
2. Роздаточні матеріали (додаток А, В).
План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття: постановка питання та його
обговорення за участю здобувачів освіти.
Відповідно до прийнятого в ергономіці визначенням «Помилка - це дія
або відсутність дії з боку оператора (виконавця), яке не відповідає заданим
йому вимогам нормативної або експлуатаційної документації та алгоритмам
діяльності».
Люди володіють потужною і обширною системою сприйняття і обробки
інформації про навколишній світ. Процес сприйняття і обробки інформації
можна розбити на кілька етапів. Інформація у формі подразників повинна
сприйматися до того моменту, як людина реагує на них.
Існує потенційна можливість появи при цьому помилок, так як сенсорні
системи функціонують у вузькому діапазоні. Після сприйняття сигналів
подразників інформація про них передається в головний мозок для обробки.
Після цього робиться висновок щодо характеру і значення прийнятого
повідомлення. Цей процес аналізу, пов'язаний з функціями головного мозку
високого рівня, називається перцепції і часто є живильним середовищем для
появи помилок. На процес сприйняття роблять свій вплив минулий досвід,
установки завдання і мотиви діяльності, що також може стати причиною появи
помилок.
Після формулювання висновків щодо значення подразників починається процес
прийняття рішення. І в цьому випадку багато факторів можуть сприяти
прийняттю помилкових рішень, наприклад:
- недостатня або погана підготовка або минулий досвід;
- емоційні або комерційні міркування;
- втома,
- вплив прийнятих ліків,
- мотивація,
- фізичний або психологічний стан суб'єкта.
Після прийняття рішення слідують дії або відсутність дій. Після
виконання дій починає діяти механізм зворотного зв'язку, інформує людини
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про ефективність вжитих заходів. На цих двох останніх етапах також існує
потенційна можливість появи помилок.
Необхідно враховувати фактори особистісного поведінки члена команди, які
можуть впливати на поведінку інших членів команди (провокувати помилки).
Наприклад, коли керівник каже: "Чим швидше ви закінчите роботу, тим
швидше підете по домівках». Така фраза може привести до того, що людина
прагне скоріше звільнитися від роботи, допускає недбалість, які згодом можуть
привести до серйозних помилок.
Може проявитися у вигляді:
- Надання неадекватної інформації. Призводить до того, що люди роблять
помилки. Завжди необхідно перевіряти інформацію, яку ви надаєте;
- Недостатнього розуміння. Якщо ви не розумієте процедуру з різних
причин, то її виконання завжди призведе до помилки. Тому, якщо ви в чомусь
не впевнені - перепитаєте;
- Поганого виконання завдання.

ВИДИ ПОМИЛОК

помилки
УВАГИ

помилкові
ДІЇ

помилки
СПРИЙНЯТ
ТЯ

З основних причин помилок людини можна виділити наступні:
- Незадовільна підготовка або низька кваліфікація обслуговуючого персоналу;
- Незадовільні процедури ТО та експлуатації;
- Незадовільні умови роботи, пов'язані, наприклад, з недоступністю
обладнання, тіснотою робочого приміщення або надмірно високою (низькою)
температурою;
- Незадовільний оснащення необхідною апаратурою та інструментами;
- Недостатнє стимулювання фахівців з ТО, що не дозволяє досягти
оптимального рівня якості їх роботи та ін.
Для дослідження "Людського фактору" використовуються дві моделі,
широко застосовуються в ІКАО, "SHEL" , Різона і Хелмріча.
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Суб'єкт (людина) є найбільш критичним і гнучким елементом системи
(моделі), «вузловий» (зв'язує) частиною моделі SHEL. Межі цього блоку носять
звивистий характер, в зв'язку з цим вони повинні мати точне сполучення з
межами інших блоків (елементів), що забезпечує стабільність (стійкість)
системи в цілому. Для досягнення такого сполучення важливо розуміти і
враховувати такі характеристики людини як фізичні розміри, підлогу,
фізіологічні потреби, характеристики сприйняття і обробки інформації і реакції
на неї, самопочуття і характер поведінки. Модель SHEL розглядає ефективність
і надійність дій оператора через узгодженість характеристик всіх компонентів
авіаційної системи.
У моделі Різона (моделі «швейцарського сиру») авіаційна галузь
розглядається як складна виробнича система, в рамках якої визначаються різні
види "вкладу" людини в порушення цілісності даної системи.

1
Пласт "приймаючих рішення", який найбільш віддалений від операторів
передньої лінії (льотчиків, механіків, диспетчерів УПР). Цей пласт містить
"архітекторів і менеджерів високого рівня", функція яких встановити системну
стратегію і філософію. На цьому рівні може бути неправильно визначена
стратегия щодо забезпечення безпечності і отримуваного прибутку. Рішення на
максимальне покращення фінансової картини корпорації (авіакомпанії) може
мати несприятливий резонанс в області забезпечення безпеки. Таке рішення є
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латентним порушенням.
2 Пласт "лінійне керівництво" відповідає за проведення вищеприйнятих
рішень в практику. Коли ці рішення і розробки впроваджуються не в настільки
оптимальному вигляді, то також формується латентне порушення.
3 Пласт неодмінних умов - це стан авіатехніки і авіаспеціалістів, програма
тренувань і інше. Недосконалість авіатехніки, недостатьня підготовка
авіаційного складу, погані процедури є прикладом латентних порушень, які
можуть пізніше взаємодіяти з іншими порушеннями і загрожувати безпеці
польотів.
4 Пласт "виробничої діяльності». Включає дії операторів передньої лінії
(льотчиків, диспетчерів УПР, механіків). Тут відбуваються помилкові дії активні відмови, за термінологією Д. Різона.
5 Пласт "захисних засобів"- це дисципліна оператора, рівень тренування,
контрольно-опитувальні листи, засоби попередження (сигналізація) та інші
"помилковиловлювальні" методи. Часто використання останніх свідчить про їх
ефективність, але з іншого боку, може маскувати присутність латентного
порушення.
Наступна модель, розроблена Р. Хелмрічем. Її особливість полягає в тому,
що вона дозволяє виділити ті фактори в компонентах АС, які вплинули на
оператора (бригаду) і погіршували його (їх) роботу. Причому кожен з цих
факторів, взятий окремо, не міг би стати причиною помилки оператора. Але в
сукупності вони створюють умов, за яких відбувається помилкова дія.
Фігурально висловлюючись, формується "критична маса", яка обумовлює
помилку.
Зображення компонентів АС у вигляді концентричних кіл (або квадратів)
означає вплив кожного з них на ті компоненти, які знаходяться всередині. Як
образно
зауважує
Хелмріч,
бригада
(екіпаж,
зміна)
почувається від дії негативних
факторів компонентів АС подібно
подушечці для голок.
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Додаток А
Концептуальна модель людського фактору SHELL
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Додаток В
Концептуальна модель людського фактору Різона

