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Диспетчерська зміна є основним елементом процесу трудової 

діяльності з обслуговування повітряного руху (ОПР) [1-3]. При цьому 

професійну діяльність диспетчерів розглядатимемо у ракурсі функціонування 

організаційно-технічних систем (ОТС), ефективність яких багато в чому 

визначається ергономічним і психо-социальным зовнішністю цих систем, 

тобто фактично рівнем врахування людського чинника (ЛЧ) в процесі їх 

проектування і експлуатації [4-7]. Зовнішність ОТС у свою чергу 

визначається їх структурою і типом. Можна виділити три типи ОТС: 

эрготехнічні, організаційні і змішані. До останнього типу можна віднести всі 

великі складні автоматизовані системи (АСУ). 

Проблеми, які необхідно вирішувати при формуванні зовнішності ОТС, 

можна також розділити на загальні, що є справедливими для всіх типів систем, 

і частинні, тобто такі, що мають відношення тільки до окремого типу систем. 

Для того, щоб виділити загальні проблеми, розглянемо структуру основних 

компонентів трудової діяльності диспетчерів ОПР з узагальнених системних 

позицій. Спираючись на [5], основними компонентами їх трудової діяльності 



будемо вважати: засоби праці (радіотехнічні засоби (РТЗ) контролю за 

повітряним судном – ПС), об'єкт праці - ПС), зміст праці (процедури і 

технологія ОПР) і середовище (умови праці) (рис. 1). 

Враховуючи специфіку взаємодії складових, що утворюють рис. 1, а 

також результати досліджень [8-13], розглянемо проблеми, що пов’язані з 

«якістю» діяльності зміни диспетчерів ОПР як невеликої групи авіаційних 

операторів. 

Оскільки авіадиспетчер виконує свої функціональні обов’язки з ОПР 

застосовуючи пульт, який є складною технічною системою, яка відтворює 

повітряну обстановку в зоні його відповідальності і формує відповідну 

концептуальну модель, то перша проблема полягає у необхідності 

обгрунтування раціонального розподілу функцій між ним і цією техніччною 

системою. Друга проблема – це необхідність синтезу організаційної структури  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.  Структура процессу функціонування організаційно-технічної 

системи «зміна диспетчерів ОПР – РТЗ – льотний екіпаж» 

 

управління ОТС, тобто визначення складу диспетчерської зміни з урахуванням 

кількості ієрархічних рівнів керування, типів професійних задач, що 

вирішуються авіадиспетчерами, інтенсивності їх виникнення (що може 

визначатися інтенсивністю потоків ПС) і рівнів пріоритетності (скажімо, 

ЛЮДИНА – СУБ’ЄКТ ПРАЦІ 
(керівник польотів, диспетчер) 

З
м
іс
т
 п
р
а
ц
і 

                    
С
е
р
е
д
о
іи
щ
е
 

Засоби праці 
(диспетчерський пульт) 

 
 
 
 

Об’єкт праці 
(повітряне судно) 

Радіотехнічні 
засоби 

Засоби поведінки, 
мовлення, організм 
людини 

Колектив –  
диспетчерська зміна 

 Управління 
технічними 
засобами 
 
 
 
Управління 
підприємством 
 
 
 
Керування 
колективом 
 

середовище 
проживання 

 

 
Колектив 

(організаційна 
структура- аеропорт) 

 

 
Інформаційне 
забезпечення 

 
Колектив зміни диспетчерів ОПР Технічні засоби 



встановлення черговості заходу на посадку ПС) і т.ін. Загальна методологія 

вирішення першоїї та другої проблеми подана в працях [14, 15]. Третєю 

проблемою можна вважати потребу забезпечення ефективності організаціонної 

структури (групової діяльності) шляхом врахування соціально-психологічних і 

організаційно-методичних чинників [8-13, 16-18]. Четвертою проблемою, 

котру необхідно брати до уваги, є проблема соціально-психологічної 

діагностики стійкості організаційної структури (колективу диспетчерської 

зміни). І нарешті, п’ятою є проблема прогнозування і попередження соціально-

рискованих ситуацій в колективі зміни. Слід зазаначити, що розв’язання п’ятої 

проблеми має передбачати дослідження, у тому числі, зрушення рівня ризику у 

групових рішеннях, групові деформації [19, 20], а також ризик, конфлікт і 

невизначеність проблемних польотних ситуації, коли хтось з авіадиспетчерів 

відмовляється чи не може прийняти участі у спільній праці [21]. 

Складність аналізу неформальних відносин в колективах служби ОПР 

обумовлена тим, що зміни диспетчерів - це групи операторів із зовнішнім 

статусом. Тому відсутність чи присутність в групі статусно-ролевих 

суперечностей свідчать, в першому наближенні, про вплив соціально-

психологічних характеристик на ефективність спільної діяльності 

диспетчерів в різних умовах вирішення завдань ОПР. 

У табл. 1, спираючись на поради праці [5], проведений аналіз найбільш 

відомих форм організації групової діяльності диспетчерів в системах ОПР, а 

саме: спільно-індивідуальної, спільно-послідовної, спільно-дублю-ючої, 

такою, що спільно взаємодіє і спільно-ієрархічної форм взаємодії 

диспетчерів, що відкриває перспективи для їх подальшого дослідження та 

вдосконалення. 

 

 

 

 

Таблиця 1.  Характеристика видів групової діяльності диспетчерів 



у системах обслуговування повітряним рухом 
 

Вид організації 
діяльності 
диспетчерів 
у групі 

 
Особливості взаємодії 

диспетчерів 

Характер впливу 
неформальної структури 

на ефективність 
групової діяльності 

1 2 3 
Спільно- 
індивідуальна 
групова 
діяльність 

Завдання виконуються 
одночасно, але кожен член групи 
виконує свою частину загального 
завдання, що розхповсюджується на 
його зону відповідальності. Загальними 
є цілі і кінцеві результати, що 
пов’язані, насамперед, з забезпеченням 
безпеки польотів. Кінцеві завдання, 
мотиви і дії узгоджуються або 
встановлюються. Тобто один 
диспетчер веде контроль радіолокації 
за повітряним судном, а інший - 
процедурний контроль. 

 

Найменш сильний 
вплив неформальної 
сфери. Спільна діяльність 
диспетчерів обмежена 
рамками формального 
спілкування. 

Спільно 
послідовна 
групова 
діяльність 

Процес спільної діяльності 
уявляється декількома послідовними 
фазами, різними фахівцями, що 
реалізовуються. Для цього виду 
діяльності характерні загальна мета і 
кінцевий результат. Диспетчера 
працюють, змінюючи один одного 
через певний проміжок часу, щоб 
уникнути надмірного навантаження 
на організм. 

У спільній 
діяльності переважають 
формальні способи 
спілкування. Вплив 
неформальної сфери 
посилюється в складній 
обстановці. 

Спільно- 
дублююча 
групова 
діяльність 

Все диспетчера одночасно 
вирішують завдання управління 
повітряним рухом. Характерні 
загальні цілі, завдання і дії, а саме 
забезпечення безпеки польотів . 
Узгоджуються мотиви і методи 
вирішення складних завдань. 

Вплив 
неформальної сфери 
виявляється в складних 
умовах діяльності: при 
аварійних ситуаціях, 
особливих випадках у 
польоті, несприятливих 
погодних умовах. 

Спільно- 
взаємодіюча 
групова 
діяльність 

Завдання вирішуються всіма 
диспетчерами при безпосередній 
взаємодії кожного члена зміни з 
іншими членами. Цей різновид 
діяльності зміни має місце, коли 
завдання вимагають колективного 
рішення в умовах великої 
завантаженості повітряного простору. 

 
 

Найбільш сильний 
опосередкований (не 
прямий) зв'язок 
ефективності з 
неформальною формою. 

 
1 2 3 
Спільно Характерна для ієрархічних Вплив 



ієрархічна 
групова 
діяльність 

структур управління, в яких 
виділяються декілька взаємодіючих 
рівнів, а саме керівник польотів (КП), 
старший диспетчер зміни, диспетчер-
інструктор і безпосередньо 
диспетчера зміни. 

неформальної сфери 
сильно проявляється при 
вирішенні завдань 
творчого характеру і в 
складній стресовій 
ситуації. 
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