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Сергій ЖМАЄВ,
начальник відділу маякової служби
ФДУ «Миколаївський район Держгідрографії»

Маяк і створ відновлено!
ля забезпечення безпеки мореплавства на Дніпровсько-Лиманському (п’ятому) коліні БДЛК, довжина
якого 7,8 миль, у 1954 році було встановлено чотири маяки на ГТО (два Західних і два
Східних), які утворили Східний і Західний
створи.
У 1991 році в результаті навалювання
судна на Передній Західний маяк було зруйнувано його башту. Тоді на місці аварії
виставили лише буй окремої небезпеки.
Аналіз розрахункових даних Східного створу показав, що бокові відхилення після
14-кілометрової ходової частини створу
перевищують допустимі, а якщо враховувати, що у період льодової кампанії при посуванні криги ПЗЗ ще й зміщуюются зі штатних місць, то мореплавство п’ятим коліном
БДЛК було взагалі складним. Єдиним
надійним орієнтиром для судноводіїв міг би
бути Західний створ, але для цього потрібно
було відновити Передній Західний маяк, на
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що тривалий час не вистачало асигнувань.
Лише у квітні цього року держава установа
«Держгідрографія» уклала відповідний договір зі спеціалізованою підрядною організацією, яким передбачалося проведення робіт у
два етапи – на першому планувалося підняти
підводну частину зруйнованого маяка на
один метр над рівнем води, на другому – на
відновленій конструкції виконати монтаж
маякової башти зі щитом видимості.
Основні підготовчі роботи було
виконано у заводських умовах. Так, протягом 10 днів виготовлено восьмигранний
облицювальний сталевий циліндр з товщиною стінок 7 мм і вагою 13 тонн – для відновлення підводної частини маяка. Для
башти маяка взято трубу діаметром 1200 мм,
товщина стінок якої 14 мм, довжина 11 метрів і вага 6 тонн. Усі корпусні конструкції
було відповідно очищено, заґрунтовано і
пофарбовано.
Всі металеві конструкції і такі
необхідні будівельні матеріали як цемент,
пісок, щебінь, прісна вода, а також обладнання і механізми доставили до місця монтажу на баржі. За допомогою плавкрана
облицювальний циліндр було встановлено

Ченнел, опинившись поблизу Белфаста.
Прибувши на вказане в останньому повідомленні
місце, рятувальники знову не знайшли порома. На
екранах індикаторів радіолокаційних станцій
есмінця «Контест» і рятувального судна
«Сальведа» жодних ехосигналів від суден у цьому
районі не з’явилося, у морі не було видно ні рятувальних шлюпок, ні плаваючих уламків. Отже,
місце знову було вказано невірно. І лише коли
одне із рятувальних суден пройшло кілька миль
спочатку на північ, а потім північніше північного
сходу, було виявлено, нарешті, точне місце, але
вже місця загибелі судна: на воді плавали уламки,
рятувальні круги, лавочки, перекинуті шлюпки.
У стандартних ситуаціях ефективне вирішення
виниклих проблем забезпечується спрацюванням
стереотипів діяльності, вироблених у ході навчання
і тренувань. Однак, у нестандартній ситуації слідування стереотипам може стати на заваді детальному
оцінюванню обстановки й аналізуванню даних.
Розпочаті дії виявляються небезпечними не
лише через їх неадекватність щодо виниклих обставин, а ще й тому, що не залишається часу на виправлення допущених помилок. Відсутність цілковитої
впевненості в успішному завершенні майбутніх дій,
сумніви щодо можливості досягнення мети діяльності породжують емоційну напругу, яка проявляється
у надмірному хвилюванні, перейманні людини процесами діяльності й очікуваними результатами.
Емоційна напруга веде до погіршення організації
діяльності, перезбудження чи загальної загальмованості і скованості у поведінці, зростання вірогідності помилкових дій.
Сутність емоційної напруженості залежить від
оцінки людиною своєї готовності до дій у певній
ситуації і відповідальності за їх результати. Появі
напруженості сприяють такі індивідуальні особливості людини як надмірна вразливість, надзвичайна
старанність, недостатня загальна виносливість,
імпульсивність у поведінці.
Джерелом помилок можуть бути зниження
пильності у звичній і спокійній обстановці, коли
людина розслабляється і не очікує появи жодних
несподіванок. При монотонності в роботі іноді з’являються помилки, які, по суті, ніколи не трапляються у напружених ситуаціях.
БМРТ «Мыс Курильский» при сприятливих
гідрометеорологічних умовах і гарній видимості
знявся з якоря для виходу із Авачинської губи.
Керував судном сам капітан, на містку з ним знаходилися старший, другий і четвертий помічники

капітана. Місцеположення судна визначалося за
допомогою РЛС.
Під час перетину створу, який вів на вихід із
Авачинської губи, другий помічник доповів капітану, що судно на створі і необхідно звертати. Однак
капітан відповів, що це не створ, наказав трохи змінити курс і навіть після двічі виконаного визначення місцеположення судна за РЛС, яке чітко вказувало на те, що судно прямує убік небезпеки, і подвійного попередження про загрозу небезпеки не вжив
необхідних заходів. Лише після того, як візуально
попереду судна було виявлено знаки плавучого
навігаційного огородження Ракової обмілини, капітан скомандував: «Руль праворуч», але наказ був
запізнілим – судно сіло на мілину.
У висновках відомчого розслідування цього
аварійного випадку відмічено, що причиною аварії
стало порушення елементарних умов судноводіння;
попереднє прокладання шляху було виконано формально; зчислення шляху не здійснювалося; обсервації носили випадковий характер; поправки гіроскопа не було визначено; капітан ігнорував повідомлення своїх помічників. На жаль, ці висновки не
дають відповіді на запитання: чому досвідчений
капітан, який не вперше виводив судно із
Авачинської губи, припустився такої помилки?
Помилки при виконанні тих чи інших дій
можуть бути наслідком незадовільного психологічного стану суб’єкта діяльності, для якого характерні
пригнічений настрій, надмірне роздратування,
запізнілість реакцій, а іноді навпаки – надмірне
хвилювання, метушливість, непотрібна багатослівність. У людини розпорошується увага, з’являються
помилки при виконанні необхідних дій, особливо
під час непередбачуваного виходу з ладу обладнання
чи при раптових змінах ситуації.
Спричинити такий стан можуть переживання з
приводу якоїсь неприємної події, втома, початкова
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воді, підняло величезною хвилею, а ніс занурився у
воду. Вода ринула всередину судна, яке через хвилину перевернулося і затонуло; загинуло 1172 людини.
Фатальною помилкою капітана було те, що він
на підставі лише частини інформації про погоду
дозволив собі судити про подальші зміни її стану,
вирішив, що його судно знаходиться у тилу циклона
і загроза шторму вже минула. Насправді ж «Тойа
Мару» потрапила в «око бурі» – штилеву зону
в центрі тайфуну, одразу за якою починалася
область максимальних вітрів.
Недосконалість способів надання інформації
призводить до помилок у декодуванні сигналу. Вони
виникають, зокрема, при перетворенні образу
побаченого сигналу, в потрібний об’єкт, що закріпився в уяві, тобто спостерігач, виявивши вогонь
світного знака навігаційного огородження, сприймає його за вогонь іншого знака з подібною характеристикою. Прикладом цього можуть бути обставини загибелі лайнера «Шампольон», який наскочив
на підводні камені при вході у порт Бейрут у 1952 р.
Проблисковий вогонь маяка мису Рас-Бейрут
на вході у Бейрутський порт, мав період 4 с: проблиск (біле світло) – 1 с, затемнення – 3 с. В аеропорту, що знаходився за декілька кілометрів на південь від Бейрута, було встановлено аеромаяк, період
змінного вогню якого також становив 4 с: проблиск
(біле світло) – 1 с, тривалість зеленого світла – 3 с.
Вогонь цей було видно з моря, але на великій відстані зелене світло було непомітним. На лайнері
«Шампольон», що прямував до Бейрута, капітан
помітив біле світло, проблиски тривалістю якого
1 с слідували через кожні 3 с. Будучи впевненим, що
він спостерігає вогонь маяка Рас-Бейрут, капітан
узяв курс на цей вогонь. Увімкнутий радіолокатор
давав досить нечітке зображення берега, що наводило на думку, що судно знаходиться від нього на
достатньо великій відстані. Зненацька між спалахами з’явилося зелене світло і майже одночасно показався справжній вогонь маяка Рас-Бейрут.
Зрозумівши свою помилку, капітан дав команду
машинам повний хід назад, але рішення виявилося
запізнілим: судно вдарилося об підводну скелю
і сіло на рифи, а невдовзі і розламалося навпіл.
Зовнішні фактори, що виступають перешкодою під час сприйняття інформації, сприяють
виникненню помилок. Засвічення центра екрана
суднової РЛС, інші перешкоди, спричинені гідрометеорологічними явищами, потрапляння об’єкта
спостереження у тіньовий сектор і т. ін. призводять
до неправильного оцінювання ситуації.
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У небезпечних і аварійних ситуаціях особливо
проявляються обмеження, викликані фізичним і
технічним станом та властивостями людини.
Обмеженість ресурсів і дефіцит часу на прийняття
рішення зазвичай посилюється почуттям високої
відповідальності за свої дії. Можна припустити, що
саме це стало причиною помилки капітана морського порома «Принцеса Вікторія» (1956 р.), котрий
зосередившись на спробі врятувати своє судно, що
почало тонути, і пасажирів на ньому, неодноразово
помилявся у визначенні свого місцезнаходження
при аварії.
Пором «Принцеса Вікторія», який отримав
великі пошкодження під час шторму, о 9 год. 15 хв.
передав повідомлення: «Дрейфую поблизу гирла
Лок-Райан. Судно некероване. Необхідна негайна
допомога буксира». Рятувальне судно «Сальведа»,
яке прямувало йому на допомогу, через штормову
погоду змушене було стишити хід. О 10 год. 32 хв.
капітан порома знову передав сигнал біди, вказавши
при цьому своє місцеположення – за чотри милі на
північний захід від Корсуолла. О 10 год. 45 хв.
надійшло нове прохання про допомогу і координати, що «Принцеса Вікторія» знаходиться біля входу
в Лок-Райан, а о 10 год. 52 хв. прозвучало ще одне
повідомлення з цього судна. На цей сигнал близько
11-ї години до місця катастрофи вирушив рятувальний бот, але підійшовши до вказаного місця, він не
знайшов жодного судна, яке потерпає від біди.
Об 11-й годині з порома знову надійшла радіограма: «Ми знаходимося за чотири милі на північний захід від Корсуолла. Потрібна негайна допомога». Есмінець «Контест» і рятувальне судно
«Сальведа», що прибули у зазначене місце, судна
там не виявили.
Об 11-й год. 25 хв. капітан порома повідомив,
що його судно, яке терпить лихо, знаходиться приблизно за п’ять миль на захід північного заходу від
Корсуолла. Три кораблі даремно вели пошук у
цьому районі. О 13 год. 54 хв., коли «Принцесу
Вікторію» розшукували у зазначених її капітаном
місцях, цей пором на подив усім передав в ефір: «За
визначенням, ми знаходимося за п’ять миль східніше Коплендського входу у Белфаст-Лоу».
Виявилося, що сам капітан не знав координати
свого судна. Його розшукували біля берегів
Шотландії, а воно в цей час тонуло біля берегів
Північної Ірландії. Сталося так, що від моменту
передачі першого сигналу тривоги до сигналу,
переданого о 13 год. 54 хв., «Принцеса Вікторія»
пройшла і продрейфувала через усю протоку Норт

на дні Дніпровського лиману довкола
залишків основи Переднього Західного
маяка. Після герметизації стику підводним
бетоном між облицюванням і старою конструкцією маяка було відкачано воду та підготовлено місце для проведення будівельно-монтажних робіт. У залізобетонні
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Людський фактор і безпека мореплавства
орушення правил безпеки мореплавства
може бути пов’язане з індивідуальними
якостями окремих людей, частіше за все негативними: недисциплінованістю, халатністю і безпечністю, некомпетентністю, емоційною неврівноваженістю тощо. Причини і передумови аварійних
випадків, в яких має місце провина конкретної
людини, об’єднують поняттям «особистий фактор».
Це поняття включає в себе характеристики людини
безвідносно до характеристик технічних засобів,
з якими вона взаємодіє.
Однак, відомі випадки, коли досвідчені капітани, котрі зарекомендували себе спеціалістами найвищої кваліфікації, приймали неправильні рішення, інколи навіть у порівняно нескладних ситуаціях.
При виникненні труднощів кожній людині притаманне обмеження можливостей, зумовлене невідповідністю її психологічних і психофізіологічних
характеристик рівню складності завдань, які
постають перед нею у тих чи інших конкретних умовах. Такі характерні людські дії у ситуації взаємодії
людини і технічних систем отримали назву «людський фактор».
Помилки людини являють собою її дії, неадекватні ситуації, що склалася. Помилки, розцінені як
прояв людського фактора, зазвичай, є ненавмисними: людина, виконуючи невірні дії, розцінює їх як
правильні або як найбільш відповідні.
Причини, що сприяють виникненню помилок, можна об’єднати у декілька груп:
– недоліки інформаційного забезпечення;
– обмеження, обумовлені проявами зовнішніх
факторів;
– обмеження, викликані фізичним і психологічним станом та властивостями людини;
– обмеженість ресурсів підтримки і виконання
прийнятого рішення.
Недоліки інформаційного забезпечення
можуть виявлятися як дефіцит інформації, необхідної для прийняття рішення; інформаційна перевантаженість, через що із маси сигналів, що надходять,
важко виділити необхідні для прийняття рішення;
фрагментарність інформації, що надходить.
Прикладом інформаційної перенавантаженості може бути ситуація, коли в районі інтенсивного
руху суден на підході до порту або на перетині судноплавних шляхів вахтовий помічник капітана не
взмозі чітко виділити серед великої кількості помі-
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залишки основи маяка було вмонтовано
приблизно 150 анкерів, а для надання міцності всій конструкції введено 6 тонн арматурної сталі і 3 тонни закладних деталей, залито
більше як 100 кубічних метрів бетону.
При завершенні першого етапу робіт
фахівцями філії було визначено точні координати центра маяка та передано будівельникам за актом передачі геодезичної основи, а для визначення необхідної висоти
цього навігаційного знака виконано
прив’язку його основи до середнього багаторічного рівня моря у заданому районі.
Лише після цього будівельники встановили
металеві закладні деталі, щоб міцніше
зв’язати основу з баштою маяка.
Під час другого етапу робіт на основі
маяка було встановлено башту, в середині
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якої залито бетон на 4000 мм у
висоту.
Доступ до башти маяка
забезпечують сталеві двері
(2000 х 700 мм), обладнані внутрішнім замком. Перед дверима
на трубі змонтовано невеличку
площадку з леєрами безпеки.
Щит видимості маяка виготовлено зі сталевих планок, закріплених на приварених до труби консолях.
Усередині труби встановлено вертикальний
трап з каркасом безпеки. У башті передбачено отвори для проникнення світла і стікання конденсату, люк (600 х 700 мм), який
закривається зсередини. На верхній відкритій площадці на висоті 11 метрів над рівнем
водної поверхні встановлено фундамент, на
якому закріплено світлооптичний апарат на
світлодіодах з дальністю видимості 10 миль
і леєрне огородження.
Оплавування відновленого Західного
створу підтвердило правильність конструктивних рішень при відновленні Переднього
Західного маяка. На сьогодні безпеку мореплавства на п’ятому коліні БДЛК значно
підвищено.

ток на екрані радіолокаційної станції найбільш
небезпечне судно, розходження з яким вимагає
першочергових дій. Відомо, що плавання
Балтійськими протоками, особливо для великих
суден, пов’язане з певними труднощами, адже у
деяких місцях рекомендовані шляхи проходять
поблизу кам’янистих обмілин і мають стрімкі повороти, а у протоках, крім постійних течій, спостерігаються доволі сильні течії, які залежать від
напрямку і швидкості вітру. Також у багатьох місцях
фарватери перетинаються поромними переправами. Тому протоки добре обладнано береговими і
плавучими маяками, світними знаками, вогнями і
плавучими застережними знаками, а на деяких
засобах навігаційного обладнання встановлено
радіолокаційні маяки-відповідачі.
У районі вузькості між портами Хельсінгер і
Хельсінборг основну небезпеку становлять чисельні
пороми, що курсують між цими портами, та інтенсивний рух транзитних суден. До того ж, плавання
суден у цій вузькості особливо є складними уночі
через безліч берегових вогнів, на фоні яких важко
розрізнити навігаційні вогні суден і вогні ЗНО. У
цьому районі рекомендовані шляхи проходять
поблизу небезпек, простір для розходження зустрічних суден обмежений, а тому порівняно часто трапляються аварії суден (посадження на ґрунт, зіткнення). Можна припустити, що причиною, принаймні
частини цих аварій, стала інформаційна перевантаженість судноводіїв, для яких складно вибрати та
розпізнати необхідні вогні в умовах гострого дефіциту часу.
Фрагментарність інформації виявляється
у тому, що відомості про подію або об’єкт надходять
у вигляді окремих ознак, а це утруднює формування
у свідомості людини цілісної картини явища, що
розглядається. Ілюстрацією цього можуть слугувати
дії капітана пасажирського порома «Тойа Мару»
(1954 р.). Перевантажений пасажирський пором
«Тойа Мару» здійснював свій щоденний рейс через
протоку Цугору. Низькі темні та щільні хмари змінілися легкими світлими і дуже високими хмаринками. Дощ припинився, вітер стих і море повільно
котило пологі хвилі. Капітан вирішив, що гарна погода сприятиме йому виконати звичний короткий
рейс. Але судно ще не встигло дістатися порту призначення, як на нього блискавично налетів вихор
страшної сили. Корму судна, що глибоко сиділа у
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