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ВПЛИВ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ПОХИБКУ ОПЕРАТОРА 

Роль вимірювань неперервно зростає у всіх галузях науки і техніки. Але багато 
спеціалістів, які широко застосовують вимірювання у своїй практичній діяльності, 
не приділяють достатньої уваги питанням метрології. Дуже часто нехтується 
оцінювання суб’єктивної похибки (похибки оператора) – складової похибки 
вимірювання, обумовленої індивідуальними властивостями оператора. 

Особливий інтерес для інженерної психології становлять ті технічні 
компоненти системи людина-машина (СЛМ), з якими має справу людина. Це 
перш за все різні технічні засоби відображення інформації (ЗВІ), що взаємодіють 
із сенсорним входом людини, і технічні засоби введення інформації, завдяки яким 
людина впливає на функціонування СЛМ. 

Суб'єктивні фактори впливу залежать від стану оператора, його 
індивідуальних особливостей (психофізіологічних властивостей, морально-
психологічних якостей, медичних показників), а також рівня підготовки до даного 
виду діяльності. Об'єктивні фактори поділяються на середовищні й апаратурні. До 
перших належать фактори зовнішнього середовища (заселеність), умови ситуації 
та організації діяльності оператора. Урахування апаратурних факторів впливає на 
організацію робочого місця оператора: виважений підхід до анатомічних, 
біологічних, фізіологічних і психологічних властивостей людини дає змогу 
забезпечити певну відповідність потоку інформації можливостям людини з її 
приймання і переробки. Особливості цих факторів мають ураховуватися при 
організації трудової діяльності операторів 

До головних психофізіологічних чинників належать: втома, хвороба, недоліки 
освіти та відсутність професійних навиків, відсутність належного рівня 
безпечності праці та погані психологічні відносини в колективі, матеріально-
фінансові проблеми, невідповідність психічних та психофізіологічних 
характеристик умовам праці, стрес, пониження професійної здатності в 
екстремальних умовах після попереднього емоційного шоку, вживання 
наркотиків, алкоголю, ліків. До психологічних можна віднести: економію сил, 
економію часу, звичку до небезпеки або її недооцінювання, орієнтування на 
ідеали, тенденція до копіювання норм групової поведінки, звичка працювати з 
порушеннями, переоцінка власного досвіду і майстерності, бажання 
самоутвердитись, стресові стани, схильність до ризику, невмотивований ризик. 

Систематичні похибки оператора виникають у разі впливу постійих однаково 
діючих факторів, які з'являються через невиконання правил вимірювання, правил 
оцінки результатів, та індивідуальні недоліки, пов'язані з професійними і 
особистісними якостями. Випадкові похибки опертаора спричинені впливом 
факторів нестабільної дії, появу яких складно передбачити, пов’язані з їх 
фізичним чи психічним станом, вплив на них довкілля. 

Науковий керівник – В.М. Мокійчук, канд. техн. наук, доцент 
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