
Серед багатьох галузей сучасної техніки, 
які направлено на підвищення рівня життя 
людей та на розвиток промисловості, водо-
постачання займає досить важливе місце. 
Водопостачання – це комплекс заходів по 
забезпеченню водою різних її користувачів. 
Забезпечення населення доброякісною та 
чистою водою має велике гігієнічне значен-
ня з точки зору здоров’я людей. Виконання 
цієї задачі, а також забезпечення високих 
санітарних якостей води вимагають серйоз-
ного вибору природних джерел міських во-
допроводів, їх захисту від забруднення та 
належного очищення води на водопровідних 
спорудах. 

Виробничі процеси більшості галузей 
промисловості також супроводжуються ве-
ликими витратами води. При цьому підпри-
ємства деяких галузей промисловості та 
енергогосподарства мають потребу у воді 
значно більшу, ніж водовикористання вели-
ких міст. Деякі підприємства мають досить 
специфічні та іноді надто високі вимоги до 

якості води, що використовується. Від кіль-
кості та якості води, що використовується, 
та організації водопостачання промислового 
підприємства в значній мірі залежить якість 
та собівартість продукції, що випускається. 
Таким чином, правильна організація водопо-
стачання промислових підприємств має ве-
лике економічне значення. Крім цього, як в 
населених пунктах, так і на промислових 
підприємствах вода використовується для 
цілей пожежегасіння. 

Комплекс споруд, які вирішують задачі 
водопостачання, тобто отримання води із 
природних джерел, її очищення, транспор-
тування і подачу, називається системою во-
допостачання. 

Система водопостачання – це складна 
біотехнічна система, в якій людина відіграє 
подвійну роль. З одного боку, вона є опера-
тором на різних рівнях експлуатації, з дру-
гого – споживачем води. Якщо вода надхо-
дить забрудненою, споживач може постраж-
дати. 
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In this article the analysis of water supply systems operator functioning is considered. Significance of motivation for 
the operators, work is determined. The method of assessing the risk involed during the work of water supply system 
operator has been proposed. 

Постановка проблеми та цілі досліджень 

Система водопостачання тісно пов’язана 
з ергономікою та ергономічним аналізом 
роботи людини саме у цій системі. Предме-
том ергономіки є дослідження зв’язку між 
людиною і технікою з метою вдосконалення 
і пристосування техніки до потреб людини. 
Ергономіка вивчає цей взаємовплив на осно-
ві аналізу аварій та розглядає можливі варі-

анти їх виникнення і наслідків. Для цього 
використовуються різні методи досліджень: 
від спостереження до комп’ютерного моде-
лювання [1]. 

До методологічних принципів досліджен-
ня системи водопостачання відносяться 
принципи: комплексного підходу; системно-
го підходу; оптимізації; антропоцентраліз-

Матеріали та методи досліджень 
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му; тріади; економії ресурсів; трансгресії; 
домінанти; інтеграції та асиміляції напрям-
ків сучасних наукових дисциплін. 

Принцип комплексного підходу пов’язаний 
з комплексним аналізом, тобто оцінкою при-
чин та наслідків аварій у системі водопоста-
чання, який виконується групою фахівців різ-
них професій (лікарями, мікробіологами, спе-
ціалістами з очищення води, соціологами). 

Принцип системного підходу складається 
з багатьох елементів, які залежать один від 
одного. Тому системний пізнавальний ана-
ліз охоплює не тільки складники, але й 
функціональні співвідношення. 

Принцип оптимізації в ергономіці поля-
гає у визначенні найкращих умов для функ-
ціонування системи водопостачання. Тут 
можливі два шляхи: максимізація функції 
мети за певними коштами або мінімізація 
коштів за даної функції мети [2; 3]. 

Функцією мети для системи водопоста-
чання може бути: 

- надійність функціонування системи; 
- безпечність функціонування системи; 
- комфортність користування системою; 
- ефективність функціонування системи. 
Оптимальність параметрів системи водо-

постачання залежить від зовнішніх чинників 
і від психофізичного стану користувача 
(стану нервової системи, стійкості до стре-
сів і негативних умов). Оператор системи 
водопостачання може функціонувати в од-
ній із п’яти відповідних зон: зоні відсутності 
інформації; мінімумі інформації; оптимумі 
інформації; максимумі інформації; надмір-
ній інформації. 

Принцип антропоцентралізму однаково 
актуальний як для споживачів, так і для опе-
ратора. Тому критерієм придатності системи 
повинен бути так званий “людський фак-
тор”. 

Принцип тріади складається з системи 
“людина-техніка-довкілля”. Ергономіка 
спрямувала увагу на роль людини у виборі 
засад функціонування системи. 

Принцип економії ресурсів передбачає 
розробку простих та зрозумілих норм, пра-
вил, інструкцій, а також моделей функціону-
вання системи. Останні мають ґрунтуватися 
на певних засадах, як-от: економія коштів, 
легкість розуміння і контактування, естетич-
на простота, антистресові фактори. 

Принцип трансгресії полягає у ламанні 
застарілих схем поведінки у разі порушення 
визначених стереотипів. Трансгресія є при-
родною рисою творчих людей. 

Принцип домінанти полягає в тому, що 
певний чинник або елемент системи домі-
нує над іншими, тобто є так званою 
“сильною ланкою” системи. Нині домінан-
тою технічної цивілізації стають фактори 
гуманізації, пов’язані з людиною  та до-
вкіллям [4]. 

Принцип інтеграції полягає у тому, що 
теорія повинна інтегруватися з практикою. 

Принцип асиміляції напрямків сучасних 
наукових дисциплін використовує наукові 
засади й досягнення багатьох дисциплін: 
кібернетики, теорії інформації, теорії гри, 
стратегій та рішень, моделювання, теорії 
надійності та безпеки функціонування сис-
теми тощо.  

Надійність роботи оператора полягає у 
його здатності виконувати завдання у пев-
них умовах та часових межах або у довіль-
ний момент часу з мінімальним ризиком по-
милки [5]. Показники такої роботи визнача-
ються на основі експлуатаційних даних, 
отриманих в ході відслідкування записів по-
милок, промахів, процедурних недоліків та 
похибок, що трапилися під час прийняття 
рішень. Поглиблено проаналізувати роботу 
оператора можна, модулюючи надзвичайні 

ситуації та найнебезпечніші з огляду на 
ймовірність помилок операції. 

Визначаючи надійність роботи операто-
ра, можна виділити три ситуаційні стани, що 
відрізняються вимогами щодо можливості 
перетворення інформації та прийняття опе-
ратором певних рішень: 

1. Оптимальний стан – оператор під час 
нормальної роботи системи наглядає за по-
точними сигналами і звично коригує пара-
метри її функціонування. Мислення опера-

Результати досліджень 
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тора – алгоритмічне, зумовлене навичками, 
набутими в ході навчання та експлуатацій-
ного досвіду. 

2. Стан мінімального навантаження – 
оператор керує високоавтоматизованими 
системами з використанням комп’ютерних 
технологій. 

3. Стан максимального навантаження – 
робота в такому режимі потребує творчого 
мислення і водночас відповідальності за 
помилки та сповільнену реакцію. Для ви-
конання робіт у відповідності до вимог у 
такому стані необхідно, щоб оператор 
пройшов високоспеціалізовану підготовку 
і знав імовірні сценарії розвитку надзви-
чайних ситуацій. 

Серед характеристик роботи оператора 
системи водопостачання можна виділити 
досвід виконавчий і змістовний, що базуєть-
ся на знанні технічного оточення і довкілля 
та є результатом особливостей пізнавальної 
активності. Ситуаційна орієнтація є необхід-
ним елементом дій оператора. Окремою ка-
тегорією є контрольні дії, пов’язані з образ-
но-абстрактним мисленням. Як наслідок, 
оператор повинен розуміти реальність та 
зв’язки і залежності між окремими фактами. 

Іншим видом активності оператора систе-
ми водопостачання є дії, пов’язані з керів-
ною функцією: регулювальні та творчі. Пер-
ші передбачають ретельність виконання 
обов’язків, другі – можливість запроваджен-
ня нових оригінальних концепцій. 

Аварійний стан системи водопостачання 
є результатом раптової зміни ситуації, вна-
слідок чого втрачаються або пошкоджують-
ся технічні засоби або виникає загроза здо-
ров’ю чи життю користувачів. Аварійна си-
туація в суб’єктивному відчутті оператора 
може сприйматися як наслідок дефіциту ча-
су, а також дефіциту чи надміру інформації. 
Дефіцит часу – фактор помилок оператора, 
прийняття несуттєвих рішень замість важли-
вих та деавтоматизації його дій. В свою чер-
гу надмір або відсутність інформації – чин-
ники оптимізації оператором своїх службо-
вих дій. За відсутності інформації відшуку-
ються додаткові резерви, які допомагають її 
віднайти; за надміру – відбувається її селек-
ція. 

За результатами проведених аналізів мо-
жна зробити висновки, що: 

- менш складні функції оператора необ-
хідно комп’ютеризувати; 

- системи потрібно максимально автома-
тизувати. Це дасть змогу розвантажити опе-
ратора від надміру первинної інформації. 

Оператор системи водопостачання пови-
нен, згідно зі службовими інструкціями, са-
мостійно приймати важливі рішення у двох 
випадках [6]: 

- стихійні (форс-мажорні) ситуації (в них 
присутні елементи невпевненості та ризико-
ваних наслідків прийнятого рішення); 

- зумовлені певними обставинами ситуа-
ції (рішення приймається в умовах безпо-
милковості результату). 

Правильний опис процедури прийняття 
рішення передбачає врахування: кількості 
варіантів, що розглядаються, інформаційної 
бази, принципів вибору. У свою чергу, для 
кожного опису є певні альтернативи прий-
няття рішення, зокрема на основі: 

- розгляду тільки до двох або трьох і біль-
ше вихідних варіантів; 

- повної або неповної інформаційної бази; 
- розрахунково-вимірювального принци-

пу вибору або на основі інтуїції, досвіду та 
навичок. 

Рішення може бути одноосібним або гру-
повим. Переваги та недоліки обох способів 
наведені у табл. 1. 

На оптимізацію процесів управління тех-
нічними системами впливають також біо-
ритми людини. На рис. 1 наведено графік 
річних біоритмів людини.  

Протягом календарного року ефектив-
ність роботи людини змінюється. Найбільша 
психофізіологічна здатність відзначається у 
січні, березні, вересні та листопаді, а най-
нижча – влітку. 

Що стосується тижневого біоритму лю-
дини, то на рис. 2 представлена ефектив-
ність роботи людини протягом тижня. 

Протягом тижня найвищої ефективності 
роботи людина досягає в середу, а найниж-
чої – у понеділок. 

На рис. 3 показано графік ритму психофі-
зичної продуктивності людини протягом 
робочого дня.  
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Таблиця 1  
Оцінка способів прийняття рішення 

Рішення Переваги Недоліки 

Індивідуальне 
- одноосібна відповідальність; 
- можливість застосування однозначного 
критерію вибору 

- суб’єктивізм; 
- автократизм; 
- обмежені можливості отримання  
та перетворення інформації 

Групове 

- демократизм; 
- інтерсуб’єктивізм; 
- більші можливості реалізації прийнятих 
рішень 

- труднощі порозуміння; 
- розпорошення відповідальності; 
- потреба в консультаціях,  
що затягує час прийняття рішення 
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Рис. 1. Ефективність роботи людини протягом року 
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Рис. 2. Ефективність роботи людини протягом тижня 
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Рис. 3. Ефективність роботи людини протягом робочого дня 
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Як видно з графіка, найбільш ефективно 
людина працює, коли втягнеться в роботу. 
Після чотирьох годин роботи крива ритму 
плавно знижується, а далі – підйом до чер-
гового максимуму, однак працівник вже не 

здатен досягти піку працездатності. Врешті-
решт відбувається падіння кривої аж до кін-
ця робочого дня. 

На рис. 4 відображено фізіологічну криву 
ефективності роботи протягом доби. 
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Рис. 4. Ефективність роботи людини протягом доби 

Крива готовності до роботи протягом до-
би є продовженням ефективності праці про-
тягом робочого дня. У другу робочу зміну 
максимум досягається близько 1800. Далі 
крива ефективності спадає до мінімуму – 
приблизно у 300 ночі. Ефективність роботи 
починає зростати о 400 годині ночі, щоб до-
сягти високого рівня у ранкові години. 

Ритм психічної працездатності з циклом 
28 діб визначає стан психіки, емоційну враз-
ливість, самопочуття та інтуїцію людини. 

Ритм фізичної працездатності з циклом у 23 
доби зумовлює силу і фізичну витривалість, 
координацію рухів та опірність організму. 

Ритм інтелектуальної працездатності з 
циклом 33 доби впливає на пам’ять та здат-
ність до логічного мислення і творчих ідей. 

Кожний із зазначених циклів поділяється 
на дві фази: позитивну (перша половина) і 
негативну (друга половина). Критичним мо-
ментом кожного циклу є перехід із позитив-
ної фази в негативну і навпаки. 

Що стосується системи водопостачання, 
то наведемо способи, якими оператор здатен 
обмежити ризик споживання користувачем 
води невідповідної якості (табл. 2). Зона 
контрольованого ризику розширюється за 
рахунок невизначеного ризику.  

Таблиця 2  
Способи обмеження ризику 

Ситуація у системі 
водопостачання  Дії оператора  Результат 

 Вода невідповідної 
якості.  

Є небезпека  
здоров’ю або життю 

користувача 

Усунення небезпеки = ліквідація Дуже добрий 
Усунення користувача з небезпечної зони = евакуація Задовільний 

Відгородження небезпеки = ізоляція Добрий 
Індивідуальний захист споживача  

(наприклад, споживання бутильованої води) 
Відносно  
добрий 

Таким чином, підсумовуючи вищесказа-
не, робимо висновок, що роль оператора у 
системі водопостачання є досить значною і 

від дій оператора, ритму його праці зале-
жить як рівень експлуатації обладнання, так 
і якість подачі води споживачам.  

Висновок  
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