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Постановка проблеми. Професійна діяль-
ність судноводіїв-операторів характеризу-
ється стохастичністю, невизначеністю, екстре-
мальними умовами праці, наявністю великої 
кількості внутрішніх і зовнішніх стрес-факторів, 
високим фізичним навантаженням і психічним 
напруженням. Це значно ускладнює процес 
прийняття безпечного рішення та впливає на 
результативність рейсу. У деяких ситуаціях 
судноводіям необхідною є мобілізація всіх 

резервів, максимальне напруження психофізі-
ологічних систем. Саме негативний психічний 
стан може стати причиною зниження якості 
виконання професійного завдання та виник-
нення помилкових дій, спричинених «люд-
ським фактором».

Одним зі шляхів зниження впливу люд-
ського фактору є врахування психологічних 
помилок суднових операторів, що призводять 
до аварій, формування в них необхідних про-
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У статті представлено результати тео-
ретичного дослідження понять «помилка» 
та «помилкові дії суднових операторів». 
Проаналізовано психологічні передумови 
виникнення помилкових дій у суднових опе-
раторів під час управління судном. На основі 
аналізу останніх досліджень і публікацій, при-
свячених темі дослідження, визначено певні 
відмінності між поняттями «помилка», 
«похибка» й «помилкова дія». Досліджено 
види й частоту виникнення помилкових дій 
суднових операторів. Розглянуто законо-
мірні та випадкові помилкові дії суднових 
операторів. Звернено увагу на Резолюцію 
ІМО А 884 (21), що виділяє чотири мож-
ливі категорії помилки: необачність, упу-
щення, помилку й порушення. Указано на 
помилки суднових операторів, що виника-
ють у процесі взаємодії судноводія з авто-
матизованими технічними системами. 
Розглянуто оперативні, інверсійні пору-
шення та порушення через недогляд. Про-
аналізовано запропонований Е. Вересоцьким 
і В. Парохіним перелік психологічних помилок 
судноводіїв-операторів. Головними причи-
нами виникнення помилок і помилкових дій 
у суднових операторів визначено самов-
певненість; ігноруванням або неправильне 
використання правил; відсутність певної 
інформації; неправильно прийняте рішення; 
уживання алкоголю, наркотичних засобів, 
паління; недостатньо сформовані фахові 
компетентності; брак практичного дос-
віду; утому, що викликана великим обсягом 
робіт; відсутність психологічної підготовки; 
низький рівень стресостійкості тощо. Ука-
зано, що для зниження кількості помилкових 
дій суднові оператори повинні розуміти сут-
ність помилок і помилкових дій; імовірні при-
чини їх виникнення; усвідомлювати наслідки, 
що можуть виникнути; робити висновки 
після здійснення помилкових дій. Визначено, 
що метою подальшого дослідження буде 
професійна надійність фахівців річкового 
та морського транспорту.

Ключові слова: автоматизовані системи 
управління, людський фактор, помилка, 
помилкові дії, суднові оператори.

The article presents the results of a theoreti-
cal study of the concepts error and erroneous 
actions of ship operators. The psychological pre-
requisites for erroneous actions of ship operators 
during ship management are analyzed. Based on 
the analysis of recent studies and publications on 
the research topic, certain differences between 
the concepts error, mistake and erroneous action 
are identified. The types and frequency of erro-
neous actions of ship operators are investigated. 
Regular and accidental erroneous actions of ship 
operators are considered.  Attention to IMO Res-
olution A 884 (21), which identifies four possible 
categories of error: negligence, omission, error 
and violations drawn. The errors of ship operators 
in the process of interaction of the navigator with 
automated management systems are pointed 
out. Operational violations, inversion violations 
and violations due to negligence are considered. 
The list of psychological mistakes of ship opera-
tors proposed by E. Veresotsky and V. Parokhin 
is analyzed. The main causes of errors and erro-
neous actions of ship operators are: self-confi-
dence; ignoring or misusing the rules; lack of cer-
tain information; wrong decision; alcohol, drugs, 
smoking; insufficiently formed professional com-
petencies; lack of practical experience; fatigue 
caused by heavy workload; lack of psychological 
training; low level of stress resistance and oth-
ers. It is stated that in order to reduce the num-
ber of erroneous actions, ship operators must 
understand the essence of errors and erroneous 
actions; probable causes of their occurrence; be 
aware of the consequences that may arise; draw 
conclusions after committing erroneous actions. 
It is determined that the purpose of further 
research will be the professional reliability of ship 
operators of river and sea transport.
Key words: automated management systems, 
human factor, error, erroneous actions, ship 
operators.
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фесійних компетентностей під час навчання 
в морських закладах вищої освіти й під час 
тренажерної підготовки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема формування професійної відпові-
дальності майбутніх фахівців розглядалася 
в роботах І. Балінт, О. Бондаренко, І. Васильєва, 
Ж. Вірної, А. Коваленко, С. Максименко та ін. 
Дослідженню феномена «помилка» та «помилкові 
дії» присвячені праці Л. Виготського, О. Запоро-
жець, М. Ланге, О. Леонтьєва, В. Пономаренко. 
Безпомилковості й ефективності діяльності 
фахівців екстремальних професій присвячені 
праці В. Антипова, В. Воловича, О. Євсюкова, 
М. Краснокутського, Д. Лєбєдєва, О. Луппо, 
С. Максименка, В. Пономаренко й інших. 

Аналіз цих та інших наукових праць показує, 
що наявні досягнення й результати розробок 
не пояснюють особливостей психологічного 
забезпечення безпомилковості дій у профе-
сійній діяльності суднових операторів.

Постановка завдання. Метою статті 
є висвітлення основних помилкових дій судно-
вих операторів, які можуть призвести до ава-
рійної ситуації, а також визначення передумов 
таких дій.

Досягнення поставленої мети передбачало 
розв’язання таких завдань:

 – зясування сутності й визначення видів 
помилок суднових операторів;

 – аналіз причини виникнення помилок 
у професійній діяльності судноводіїв.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. На думку більшості дослідників, 
«помилка» – це результат дії, зробленої неточно 
або неправильно, відхилення від наміченої мети, 
розбіжність отриманого з наміченим, невідпо-
відність досягнутого результату наміченій меті, 
поставленому завданню [9, с. 79]. Більшість 
сучасних дослідників [1; 2; 4; 5] розрізняють 
«помилку» та «похибку» як помилку в припусти-
мих межах і відмову як перехід фахівця в стан, 
який унеможливлює його подальшу нормальну 
життєдіяльність [7; 8]. Низка вчених [10; 12] 
до основних класифікаційних ознак «помилки» 
зараховує загальні, зовнішні, внутрішні ознаки, 
наслідки, причини, оцінку й рекомендації щодо 
профілактики помилки. 

Відповідно до Резолюції ІМО А.884 (21) 
«Поправки до Кодексу по розслідуванню мор-
ських аварій та інцидентів», помилка, властива 
людині, – це відступ від прийнятої або бажаної 
практики з боку окремої особи або групи осіб, 
що може призвести до неприйнятних чи неба-
жаних результатів [13]. 

У свою чергу, під помилкою судноводія 
Е. Вересоцький і В. Парохін розуміють таку 
реакцію судноводія на навігаційну ситуацію, 
яка не привела до поставленої мети [6, c. 52]. 

Під помилковою дією суднового оператора 
в сучасній науці розуміють неправильне вико-

нання або невиконання оператором зазначе-
них дій. Інакше кажучи, помилкова дія може 
бути причиною пошкодження обладнання чи 
порушення нормального перебігу заплано-
ваної операції [3, с. 260]. Якщо виходити із 
системи «людина-оператор», то помилка – це 
той випадок, коли норма не управляє пове-
дінкою [14, c. 1185]. 

Усі помилки суднового оператора поді-
ляють на закономірні та випадкові. Законо-
мірними вважають ті помилки, причини яких 
можуть бути виявлені, проаналізовані й лікві-
довані. Причини ж випадкових помилок неві-
домі, вони мають непередбачуваний, стохас-
тичний характер. 

Види й частота помилкових дій суднових 
операторів залежать від рівня професійної 
компетентності фахівця, структури конкрет-
ної трудової діяльності (її змісту, умов, органі-
зації), ситуаційної обізнаності й типу ситуації 
(стандартних альтернатив, проблемна, екс-
тремальна). Однак іноді помилкові дії – це не 
лише дефіцит професійного досвіду чи особи-
стої відповідальності, а й наслідок перенапру-
ження, впливу функціональних станів, недо-
статньої мотивації праці та інших причин.

За даними «The Swedish Club Academy», 
людські помилки щорічно обходяться мор-
ській галузі в 500 млн. доларів США. 

Резолюція ІМО А 884 (21) виділяє чотири 
можливі категорії помилки: необачність, упу-
щення, помилка й порушення:

 – необачність (slip) є ненавмисною дією, 
пов’язаною з неуважністю;

 – упущення (lapse) є ненавмисною дією, 
пов’язаною із запам’ятовуванням (запам’я-
тав/не запам’ятав);

 – помилка (mistake) є навмисною дією, але 
при цьому відсутнє умисне рішення діяти всу-
переч правилу або плану;

 – порушення (violation) є навмисною дією, 
коли рішення діяти приймається всупереч пра-
вилу або плану (наприклад, електрик працює 
коло розподільчого щитка без спеціального 
захисного спорядження; вахтовий офіцер знає, 
що за низької видимості необхідно знижувати 
швидкість, але не робить цього, судно руха-
ється з швидкістю, надмірною для цих обста-
вин; моряк входить у замкнений простір із ядо-
витими речовинами без належного захисту 
та виконання відповідних процедур тощо) [13]. 

Окремо виділяють помилки суднових опе-
раторів, що виникають у процесі взаємодії 
судноводія з автоматизованими технічними 
системами, а саме: 

 –  неправильну інтерпретацію показни-
ків приладів і датчиків (розподіл шкали, ціни 
ділення, напрямок руху стрілки, окремих циф-
рових знаків тощо); 

 – експлуатацію непрацюючого приладу 
або устаткування; 
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 – одержання радіосигналів і звукових сиг-
налів на фоні перешкод і шумів; 

 – невчасне зняття показань приладів; 
 – дії в результаті невчасного спрацьову-

вання аварійної сигналізації, датчиків, при-
строїв контролю параметрів; 

 – ігнорування сигналів попереджувального 
характеру або нетипових сигналів (нехарак-
терний рівень шуму чи вібрації устаткування, 
спрацьовування сигналізації, підвищений 
нагрів тощо) [9, c. 80].

Крім того, виділяють ще оперативні, інвер-
сійні порушення та порушення через недогляд 
[6, c. 54].

За результатами аналізу навігаційної ава-
рійності вчені склали перелік психологічних 
помилок судноводіїв-операторів:

 – сенсорні, пов’язані з неправильним 
сприйняттям інформації (навігаційних орієн-
тирів, команд), що може залежати від емоцій-
ного стану людини або її втоми;

 – логічні (помилки в прийняті рішення), 
помилки в розрахунках, пов’язані з браком 
інформації, відсутністю досвіту, дефіцитом 
часу та станом людини;

 – моторні, пов’язані з виконанням керую-
чих дій, обмеженістю часу, неоптимальною 
енергетичною сумісністю (тобто узгодження 
органів управління «машини» з можливостями 
людини відносно прикладених зусиль);

 – алгоритмічні, пов’язані з недотриманням 
сталої послідовності дій;

 – регуляторні, пов’язані з надмірно повіль-
ним або надмірно швидким реагування;

 – забування й упущення, пов’язані з неви-
користанням інформації в потрібний момент.

Виникнення помилок у суднового оператора 
є, як правило, наслідком низки подій та обста-
вин, в основі яких лежать причини як об’єктив-
ного, так і суб’єктивного характеру [6, c. 53]. 

Статистичні дані свідчать про те, що стрімкий 
розвиток автоматизації суден не знижує кіль-
кості помилок суднових операторів, оскільки, 
з одного боку, використання сучасних автома-
тизованих систем управління судном значно 
полегшує працю судноводіїв, але, з іншого – 
об’єктивно породжує нові проблеми, обумов-
лені процесами взаємодії людини й технічних 
засобів. Автоматизовані системи значно полег-
шують судновому оператору процес управління 
судном, але він утрачає навички ручного керу-
вання, що може стати причиною ускладнень 
у ситуації, коли необхідно використати руч-
ний спосіб керування системою. Досить часто 
автоматизація перетворює суднових операто-
рів у пасивно керуючий персонал, який у разі 
виникнення аварійної ситуації буде неготовим 
взяти на себе керування судном без допо-
моги засобів автоматики. Підвищення склад-
ності систем управління судном, зриви в роботі 
автоматичного устаткування та помилкові 
спрацьовування сигналізації автоматизованих 

систем збільшують психологічне навантаження 
суднового оператора. Крім того, досить часто 
має місце недовіра суднових операторів до 
автоматизованих систем управління. Незва-
жаючи на справність автоматизованих систем 
управління, судновий оператор прагне вико-
нувати керування в ручному режимі, що також 
збільшує психологічне напруження судноводія. 
Аварійна ситуація та помилкові дії можуть також 
виникнути, якщо судновий оператор повністю 
довіряє автоматиці та не звертає уваги на певні 
відхилення в її роботі [6; 9; 10].

Головні причини помилок суднового опера-
тора, відображені в Резолюції ІМО А 884 (21), 
пов’язані з такими факторами:

 – фактори, пов’язані з окремими людьми 
(знання, уміння, навички; емоційний і фізичний 
стан; дії до та під час інциденту тощо);

 – організація на судні (розподіл обов’яз-
ків, склад екіпажу, рівень укомплектованості 
екіпажу, робоче навантаження, комунікація, 
управління та контроль на судні, організація 
навчань на судні, планування); 

 – умови праці й побуту (рівень автомати-
зації, ергономічна конструкція робочих при-
міщень і приміщень для відпочинку, можли-
вість якісного відпочинку й харчування, рівень 
вібрації, шум, температурний режим тощо);

 – фактори, пов’язані із судном і конструк-
цією (технічний стан судна та його обслугову-
вання, характеристика вантажу, наявність сві-
доцтва тощо);

 – управління на березі (культура організа-
ції, графік відпусток, розклад заходів у порт, 
контракти й колективні трудові угоди, розподіл 
обов’язків, зв’язок між судном і берегом);

 – зовнішній вплив і навколишнє середо-
вище (метеорологічні умови та стан моря, 
умови переходу й заходу в порт, інтенсивність 
руху суден, льодова ситуація тощо) [13].

Е. Вересоцький і В. Парохін виділяють дві 
групи факторів, що провокують помилкові дії 
судноводіїв: стан середовища (метеорологічні 
умови, пора року, час доби тощо) і стан суд-
новодія-оператора (передрейсова соціаль-
но-психологічна адаптація, напруження добо-
вих ритмів, індивідуальні якості тощо) [6, c. 55].

Проаналізувавши звіти аварійних випадків 
і морських інцидентів за останні десять років, 
можемо зробити висновки, що найбільш типо-
вими причинами помилкових дій суднових 
операторів є:

 – самовпевненість;
 – ігноруванням або неправильне викори-

стання правил;
 – недостатні знання або неможливість їх 

відтворити;
 – ілюзія (РЛС-гіпноз);
 – відсутність певної інформації;
 – неправильно прийняте рішення;
 – механічна неточність дій, неправильне 

застосування інструкцій;
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 – уживання алкоголю, наркотичних засобів, 
паління;

 – недостатня тренажерна підготовка суд-
новодія;

 – недостатньо сформовані фахові компе-
тентності;

 – брак практичного досвіду;
 – неправильне сприйняття навігаційної 

обстановки;
 – погана концентрація уваги;
 – утома, що викликана великим обсягом 

робіт; 
 – невміння спрогнозувати хід подій;
 – неуважність через наявність великої кіль-

кості загрозливих стрес-факторів
 – нездатність швидко діяти в умовах дефі-

циту часу;
 – низька мотивація на ефективне вико-

нання професійних обов’язків;
 – відсутність психологічної підготовки;
 – відсутність навичок самоменеджменту; 
 – тимчасове зниження працездатності;
 – низький рівень стресостійкості тощо.

Помилки, що робить судновий опера-
тор, можуть мати різні (аварійні та неаварійні) 
наслідки для людини (травми, каліцтва, підви-
щення напруження тощо), техніки (перевитрати 
технічного ресурсу, руйнування, пошкодження 
тощо) і системи «людина-техніка-середовище» 
(зрив виконання завдання, затримка виконання 
завдання). Якщо має місце аварія, помилка, що 
призвела до неї, однозначно впливає на резуль-
тативність рейсу та може призвести до матері-
альних збитків або погіршити функціональний 
стан фахівця, викликати нервово-психічний 
розлад, призвести до професійного вигорання.

Висновки з проведеного дослідження. 
На основі аналізу сучасних науково-психоло-
гічних досліджень і публікацій виявлено, що 
проблема дослідження помилкових дій опе-
раторів є недостатньо висвітленою особливо 
в морській психології. Визначено, що психо-
логічні передумови помилкових дій суднових 
операторів мають комплексний характер і кри-
ються в індивідуальних особливостях судно-
водія. Здійснення судноводієм, що перебуває 
під впливом внутрішніх і зовнішніх стрес-фак-
торів, помилкових дій досить імовірно можна 
пояснити порушенням нормальних умов про-
ходження керуючого сигналу по нервових 
волокнах і виникненням своєрідних «бар’єрів». 
Досягнення безпомилкового і своєчасного 
виконання дій і діяльності загалом є результа-
том нормального, здорового функціонування 
різних підсистем організму й психіки людини. 
Для зниження кількості помилкових дій суднові 
оператори повинні розуміти сутність помилок 
і помилкових дій; імовірні причини їх виник-
нення; усвідомлювати наслідки, що можуть 
виникнути; роботи висновки після здійснення 
помилкових дій. Крім того, необхідно покра-
щувати умови праці та відпочинку судноводіїв 

на судні й за його межами; удосконалювати 
тренажерну підготовку та залучати професій-
них психологів; виховувати в майбутніх фахів-
ців річкового й морського транспорту під час 
навчання у вищих морських навчальних закла-
дах «культуру безпеки».

Подальші дослідження будуть спрямовані 
на вивчення професійної надійності фахівців 
річкового та морського транспорту. Окремого 
розгляду потребують основні умови й шляхи 
оптимізації формування професійної надій-
ності судноводіїв.
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