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Світлій пам’яті заслуженого льотчика-випробовувача 
Героя Радянського Союзу 

Курліна Юрія Володимировича 
присвячується 

Передмова 
Проблема людського фактора є одною з приоритетних у 

гарантуванні безпеки польотів повітряних суден, тому інтерес до неї з 
боку професіоналів в усьому світі останнім часом значно підвищився. 
Розвиток літакобудування як однієї з провідних галузей в економіці 
України потребує нових методів вивчення впливу професійної діяльності 
на функціональний стан авіаційних спеціалістів. 

Людський фактор значною мірою визначає безпеку польоту і 
ефективність функціонування авіаційно-транспортної системи. В даний 
час конструктивно-виробничі причини катастроф становлять 10%, а 
помилки екіпажу і служб забезпечення польотів − 90% від загальної 
кількості. В результаті постійного ускладнення авіаційної техніки різко 
зростає кількість елементів управління і контролю, скорочується час для 
прийняття рішення та виходу з екстремальної ситуації. Таким чином 
проблема людського фактора, яка виникла внаслідок невідповідності 
можливостей авіаційного спеціаліста вимогам, що пред’являються до 
нього в системі «людина-машина-середовище», стає все більш 
актуальною.  

Під управлінням безпекою польотів за людським фактором слід 
розуміти комплекс реальних заходів організаційного та профілактичного 
характеру, що охоплюють всі сфери професійно-психологічної діяльності 
авіаційних спеціалістів. Реалізація фундаментальних принципів 
Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) вимагає вдосконалення 
системи контролю людського фактора в авіаційно-транспортній системі. 
Зокрема, не вирішеним є завдання обліку динаміки працездатності, яке 
вимагає індивідуального підходу і застосування нових методів 
досліджень. 

В цю книгу включені матеріали багатьох документів ІКАО, що 
стосуються питань працездатності авіаційних спеціалістів, причому 
виклад положень цих документів наводиться з мінімальними 
відхиленнями від тексту оригіналу; матеріали досліджень людського 
фактора різних наукових шкіл, а також результати власних досліджень 
автора. 
 


