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АНОТАЦІЯ  

Мальцев О.В. Психофізіологічна ефективність відновлення 

працездатності у військовослужбовців-учасників бойових дій. - 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук  за 

спеціальністю 14.02.01. – Гігієна та професійна патологія (22 - Охорона здоров’я, 

222 - Медицина). - Українська військово-медична академія Міністерства оборони 

України, Київ, 2020. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню особливостей 

трансформації функціонального стану військовослужбовців, які приймали 

участь в бойових діях та виявленню найбільш інформативних 

психофізіологічних показників, які відображають працездатність та 

функціональний стан військовослужбовців для розробки підходів щодо оцінки 

та прогнозування ефективності відновлення їх працездатності та здоров’я. 

У дисертаційній роботі проведено всебічний аналіз впливу стрес-факторів 

«бойового середовища», які відчутно впливають на розвиток стресу у учасників 

бойових дій. Виділені групи факторів, що відбивають ті або інші сторони 

бойового середовища: «фізичні», «інформаційні», «антиципації», 

«організаційні». Виявлено, що окремі чинники з цих груп відчутно впливають на 

психоемоційний стан військовослужбовців – учасників бойових дій. Виявлено, 

що різні чинники «бойового середовища» викликають у військовослужбовців 

однорідні негативні відчуття. Показано, що дія цих факторів пояснює 59,8% 

загальної дисперсії аналізованих даних. Виявлена спорідненість окремих стрес-

факторів, наявність якої дозволила узагальнити уявлення про вплив на 

військовослужбовців бойового середовища та визначити їх провідні компоненти. 

Виявлено, що чинники «організації забезпечення життєдіяльності» 

викликають у різних підгруп військовослужбовців неоднакові за своєю 

виразністю відчуття. Виділені підгрупи «гіперчутливих» та «гіпочутливих 

військовослужбовців», враження яких щодо впливу шкідливих чинників 

бойового середовища достовірно (p<0,05) відрізняються. Встановлено, що 
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внесок факторів «організації забезпечення життєдіяльності» у формування 

стресу в учасників бойових дій групи «гіперчутливих» складає 68,3%, а групи 

«гіпочутливих» - 49,9% загальної дисперсії. 

Виявлено закономірності «спонтанного» відновлення функціонального 

стану, фізичної та розумової працездатності комбатантів після їх повернення  з 

зони бойових дій. Військовослужбовців, які перебували в зоні бойових дій 

доцільно розглядати як контингент, що складається з двох неоднакових за своїми 

психофізіологічними якостями груп бійців, представники яких відрізняються за 

своїми професійно важливими якостями ще на етапі, коли вони не перебували в 

умовах бойових дій. 

Виділені групи практично здорових осіб з «гіршими» та «кращими» 

складовими психофізіологічного статусу. Процес відновлення 

психофізіологічних функцій та функцій регуляції серцевого ритму мають 

однакову тенденцію в обох виділених групах, хоча трансформація  

психофізіологічних функцій в цих групах дещо відрізняється за  своєю 

структурою та рівнем.  Поновлення регуляції серцевого ритму в групі з 

«кращими» психофізіологічними показниками відбувається швидше ніж з 

«гіршими». Встановлено, що у військовослужбовців, які відпочивали менше 

одного місяця після повернення з зони проведення бойових дій, 

психофізіологічні окремі показники є гіршими від 8,8% до 14,7% (в порівнянні з 

особами, які не перебували в зоні ООС). Стабілізація та покращення значень 

комплексу показників серцевого ритму без застосування спрямованих 

профілактичних і реабілітаційних заходів відбувається в середньому через 100 

днів.  

Показано, що здорові військовослужбовці мають істотно різний рівень 

фізичної працездатності після виконання службових обов’язків в зоні воєнного 

конфлікту. Виділено три групи військовослужбовців з «високою», «середньою» 

і «низькою» фізичною працездатністю. Встановлено, що тривалість періоду 

після повернення із зони воєнного конфлікту істотно впливає на фізичну 

працездатність військовослужбовців. Середня тривалість періоду відновлення 
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цього параметру без застосування спрямованих профілактичних і 

реабілітаційних заходів складає більше 3-х місяців. 

Виявлено комплекс інформативних психофізіологічних показників 

(швидкість реакції на рухомий об’єкт, функціональна рухливість нервових 

процесів та показники, що віддзеркалюють рівень мобілізації людини при 

виконанні завдань, рівень активації відділів автономної нервової системи) для 

здійснення оцінки ефективності відновлення працездатності 

військовослужбовців в процесі реабілітації в стаціонарі. 

Встановлено, що у військовослужбовців, які після повернення з зони 

проведення бойових дій направлялись на реабілітацію в стаціонарних умовах, 

покращення психофізіологічних показників коливалась від 10,6% до 12,1% (в 

середньому на 11,3%), що свідчить про високу ефективність підвищення рівня 

працездатності, рівня мобілізації і стабілізації коливань функціонального стану 

бійців.  Значно покращився стан енергетичної сфери, що підтверджується 

зрушенням значень комплексу показників серцевого ритму в середньому на 

22,7% і зниженням внутрішньо групового розкиду цих показників в середньому 

на 21,3%. Зміни, що спостерігаються в серцево-судинній системі 

військовослужбовців можна оцінити як більш вдалі (22,7%), ніж в інформаційній 

сфері (11,3%). Таким чином, ефективність 20 денної реабілітації в стаціонарі 

набагато перевищує таку, яка спостерігається при «спонтанному» відновленні, 

що може свідчити про значну корисність застосування лікувально-

реабілітаційних процедур. 

Розроблено низку розв’язувальних правил для оцінки рівня 

психофізіологічних якостей, що віддзеркалюють працездатність, стан здоров’я 

та функціональний стан здорових та хворих військовослужбовців та 

інформаційну технологію для визначення порядку їх використання. 

Впровадження цієї технології дасть можливість підвищити ефективність 

застосовуваних заходів шляхом оптимізації процесу відновлення працездатності 

та боєздатності військовослужбовців, покращити стан їх здоров’я.  
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працездатність, психофізіологічні якості, функціональний стан, ефективність 

реабілітаційних заходів. 

SUMMARY 

Maltsev O.V. Psychophysiological effectiveness of working capacity 

rehabilitation in military combat veterans. – Manuscript. 

Dissertation on defending a Scientific Degree of a Philosophy Doctor of Medical 

Sciences in specialty 14.02.01 – Hygiene and Occupational Pathology. The thesis in 

the defended at State Institution "Kundiiev Institute of Occupational Health of the 

National Academy of Medical Sciences of Ukraine", Kyiv, 2020. 

The dissertation considers the study of transformation specifics of the military 

combat veterans’ functional status and identification of the most informative 

psychophysiological parameters indicating military veterans’ performance and 

functional status to develop assessment approaches and predicting effectiveness of 

their working capacity and health rehabilitation. 

The dissertation presents a comprehensive analysis of “combat environment” 

stress factors affecting considerably the development of stress in combat veterans. The 

factor groups defined determining certain aspects of the war environment: “physical”, 

“informational”, “anticipation”, “organizational”. It was found that certain factors of 

these groups affect significantly the psycho-emotional state of war veterans. It was 

found that various factors of the “war environment” cause uniform negative feelings in 

military men. It has been shown that these factors’ impact explains 59.8% of total 

analysed data dispersion. The affinity defined of certain stress factors, which allows 

generalizing the idea of combat environment impact on the military, and determining 

their key components. 

It was found that the factors of “support organizations” cause different in 

expressiveness feelings in different subgroups of military. The subgroups identified of 

“hypersensitive” and “hyposensitive military”, whose impressions regarding impact of 

the harmful combat environment factors differ significantly (p <0.05). It was defined 

that the total contribution of “support organizations” stress factors to stress 
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development in combat veterans of “hypersensitive” group explains 68.3% of total 

dispersion, and 49.9% – in “hyposensitive” group. 

The regularities identified of “spontaneous” recovery in functional status, 

physical and mental capacity of combat veterans after their return from the combat 

zone. Military men with an action area experience should be considered as a population 

composed of two different groups in terms of psychophysiological qualities, whose 

representatives differ in their professionally significant qualities as far back as they did 

not experience combat actions.  

There are groups of practically healthy subjects with “worst” and “best” 

components of psychophysiological status. The recovery process of 

psychophysiological and cardiac rhythm control functions have the same trend in both 

selected groups, although the transformation of psychophysiological functions in these 

groups differs slightly in terms of structure and level. Recovery of cardiac rhythm 

control in the group with the “best” psychophysiological parameters occurs faster 

compared to that in the group with the “worst” parameters. It is shown that those 

military, who rested less than one month after returning from the combat zone, have a 

psychophysiological indicators decrease from 8.8% to 14.7%, and suite of metrics 

stabilization, such as heart rate and physical performance, with no use of targeted 

preventive and rehabilitation measures occurs on average in 100 days. 

It has been shown that healthy military men have significantly different levels of 

physical performance after completion of service in a military conflict zone. There are 

three groups of military men with “high”, “medium” and “low” physical performance. 

It is established that the length of the period after returning from the military conflict 

zone significantly affects the physical performance of military men. The average 

duration of the recovery period for this parameter with no targeted preventive and 

rehabilitation measures is more than 3 months. 

A suite of informative psychophysiological metrics defined (reaction to a 

moving object, functional mobility of nervous processes and indicators reflecting 

human mobilization level in the performance of tasks, as well as activation level of the 

autonomic nervous system) to assess rehabilitation effectiveness in the hospital setting. 



7 

It was found that those military referred for inpatient rehabilitation after 

returning from the combat zone, had their psychophysiological indicators improved 

from 10.6% to 12.1%, heart rate improved from 12% to 41.4%, which indicates an 

increase in their working capacity level, mobilization level and stabilization of 

fluctuations in functional status. The energy status improved significantly, as 

confirmed by a shift in cardiac rhythm parameters by an average of 22.7% and a 

decrease in the intragroup spread of these parameters by an average of 21.3%. The 

changes observed in the cardiovascular system of the military men can be assessed as 

more successful (22.7%) compared to that in terms of the information area (11.3%). 

Thus, the effectiveness of 20-day rehabilitation in hospital setting is superior to that 

observed in “spontaneous” recovery, which may indicate a significant usefulness of 

treatment and rehabilitation procedures. 

The information technology developed to evaluate the level of 

psychophysiological qualities reflecting working capacity, functional status health in 

healthy and injured military. 

Key words: servicemen, combatants, working conditions, psychophysiological 

qualities, functional state. 
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ВСТУП  

Обґрунтування вибору теми дослідження. 

Складна військово-політична і соціально-економічна ситуація, яка на 

сьогодні склалася в Україні, потребує удосконалення медико-

психофізіологічного забезпечення військ з метою вирішення актуальних 

проблем оборони країни [41, 54, 59]. У зв’язку з цим виникає необхідність 

дослідження проблем зміни функціонального стану та працездатності 

військовослужбовців, що приймають участь в бойових діях.  

В умовах бойових дій на комбатанта впливає низка дуже сильних факторів, 

серед яких психологічні фактори грають провідну роль [71, 120, 138]. Серед цих 

факторів суттєвими є: реальна вітальна загроза, постійне напруження нервової 

системи при виконанні бойових завдань, незвичні умови життя, постійне 

порушення режиму відпочинку тощо [17, 133]. Дія цих факторів викликає 

розвиток надмірного стресу, який є причиною та ключовим фактором 

подальшого розвитку посттравматичного стресового розладу (ПТСР) 

Паралельно формується ефект зниження боєздатності, працездатності, 

погіршення функціонального стану військовослужбовців [23, 34, 45, 197]. 

Особливо ці розлади проявляються у військовослужбовців, що тривалий 

час перебували безпосередньо в зоні бойового контакту, коли на комбатантів діє 

увесь комплекс перелічених факторів [33, 49, 155]. Ситуацію ускладнює 

практична відсутність професійного відбору комбатантів, відсутність 

адекватного навчання прийомам боротьби зі стресом, підготовка до перебування 

в складних бойових умовах. Все це призводить до втрати боєздатності, розвитку 

неврозів та інших нервових розладів у значної кількості комбатантів [65, 183]. В 

зв’язку з цим постає важлива задача, пов’язана з виявленням закономірностей 

зміни працездатності та працездатності військовослужбовців в період лікування 

та проведення реабілітаційних заходів в лікувальних закладах Міністерства 

Оборони України. Важливість дослідження цієї проблеми підтверджується ще й 

тим, що командуванню потрібно мати чітку кількісну інформацію про 

боєздатність особового складу, який перебуває на лікуванні та планується 
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повертатися до строю [48, 60, 131]. Разом з тим, в літературних джерелах 

представлена досить незначна інформація щодо психофізіологічних проблем, які 

виникають в процесі реабілітації комбатантів. Тому вирішення проблеми 

підвищення працездатності у військовослужбовців які приймають участь в 

бойових діях є актуальною.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Представлена робота є фрагментом науково-дослідних робіт, які 

виконувались в Українській військово-медичній академії: «Психофізіологічні 

критерії оцінки порушень функціонального стану та поведінкових реакцій 

військовослужбовців в екстремальних умовах для підтримки високої 

боєздатності Збройних Сил України при проведенні антитерористичної 

операції» (№ держреєстрації 0115U003951, строки виконання 2015-2016 рр.), в 

ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України»: «Встановити 

психофізіологічні закономірності змін розумової працездатності учасників АТО 

в процесі реабілітації» (№ держреєстрації 0116U000449, строки виконання 2016-

2018 рр.) та «Встановити закономірності трансформації хронічного стомлення в 

реабілітаційному періоді у комбатантів після дії бойового стресу» (№ 

держреєстрації 0116U100294, строки виконання 2019-2021 рр.). 

Дисертант був виконавцем окремих фрагментів вказаних науково-

дослідних робіт. 

Мета дослідження. 

На основі виявлення особливостей зміни корелятів працездатності 

військовослужбовців – учасників бойових дій в процесі лікування та реабілітації,  

розробити заходи щодо оцінки та прогнозування поліпшення їх функціонального 

стану і ефективності реабілітації. 

Основні завдання дослідження. 

1. Дослідити особливості праці військовослужбовців, які приймають 

участь в бойових діях та виявити стрес-фактори, що діють на комбатантів. 
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2. Визначити рівень впливу стрес-факторів навколишнього середовища 

на функціональний стан військовослужбовців, які виконували завдання в умовах 

бойових дій. 

3. Виявити комплекс інформативних психофізіологічних показників, 

які відображають працездатність та функціональний стан військовослужбовців, 

що приймали участь в бойових діях, та запропонувати прийоми прогнозу 

функціонального стану та фізичної працездатності військовослужбовців в 

процесі відновлення. 

4. Встановити особливості трансформації корелятів працездатності та 

оцінити ефективність спонтанного відновлення військовослужбовців – 

учасників бойових дій. 

5. Оцінити ефективність відновлення працездатності 

військовослужбовців, які після участі в бойових діях за медичними показами 

були направлені на реабілітацію в стаціонарних умовах. 

6. Розробити рекомендації щодо профілактики погіршення 

функціонального стану та прогнозування адекватності поведінки 

військовослужбовців в екстремальних умовах 

Об’єкт дослідження. 

Функціональний стан та працездатність військовослужбовців після 

перебування в умовах бойових дій. 

Предмет дослідження. 

Зміни функціонального стану та працездатності військовослужбовців, в 

процесі «спонтанного» відновлення та реабілітації після повернення з зони 

проведення бойових дій. 

Методи дослідження. 

Бібліосемантичний: вивчення існуючих уявлень про умови та чинники 

професійної діяльності, що впливають на функціональний стан 

військовослужбовців, які приймають участь в бойових діях. 

Гігієнічний: розроблення та застосування спеціального опитувальника для 

оцінки рівня вражень від дії факторів навколишнього середовища. 
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Психофізіологічний: визначення психофізіологічних та фізичних якостей 

за допомогою методик: визначення реакції на рухомий об’єкт, функціональної 

рухливості нервових процесів, сили нервових процесів, простої сенсомоторної 

реакції, складної сенсомоторної реакції тощо.  

Функціонально-діагностичний: оцінка комплексу показників 

варіабельності серцевого ритму. 

Статистичний: методи варіаційної статистики, кореляційний, кластерний, 

факторний, дисперсійний, дискримінантний, множинний регресійний аналіз. 

Наукова новизна отриманих результатів. 

1. Оцінено вплив стрес-факторів «бойового середовища» та 

«організації забезпечення життєдіяльності» на комбатантів в умовах бойових 

дій. Показано наявність різного ступеня впливу на відчуття дії компонентів 

факторів «організації забезпечення життєдіяльності» різних груп 

військовослужбовців. 

2. Виявлено закономірності «спонтанного» відновлення 

функціонального стану, фізичної і розумової працездатності та оцінена її 

ефективність у військовослужбовців після перебування в зоні проведення 

бойових дій. Виявлено, що у військовослужбовців, які відпочивали менше 

одного місяця після повернення з зони проведення бойових дій, знижуються 

психофізіологічні показники в середньому на 13%, а стабілізація значень 

комплексу показників серцевого ритму відбувається в середньому через 100 днів. 

3. Вперше виділено комплекс інформативних психофізіологічних 

показників (швидкість реакції, функціональна рухливість нервових процесів та 

показники, що віддзеркалюють рівень мобілізації людини при виконанні 

завдань, рівень активації відділів автономної нервової системи) для оцінки 

ефективності відновлення працездатності військовослужбовців в процесі 

реабілітації в стаціонарі. 

4. Оцінено позитивні зрушення та ефективність реабілітаційних 

заходів у військовослужбовців після повернення з зони проведення бойових дій, 
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що за психофізіологічними показниками становила від 10,6% до 12,1%, а за 

показниками серцевого ритму - від 12,0% до 41,4%. 

5. Розроблено підходи до побудови інформаційної технології щодо 

оцінки рівня працездатності та функціонального стану у здорових та хворих 

військовослужбовців. 

Практичне значення отриманих результатів. 

на основі отриманих під час дослідження даних науково обґрунтовано і  

видано методичні рекомендації «Прогнозування адекватності поведінки 

військовослужбовців в екстремальних умовах» затверджені директором 

Військово-медичного департаменту МО України від 23.11.2016 року і 

впроваджені в практичну діяльність:  

- медичної служби ЗС України (затверджено директором Військово-

медичного департаменту Міністерства оборони України 23.11.2016 р.); 

- ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва» м. Київ (акт 

впровадження від 21.05.2018 р.); 

- Національного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ», м. Київ 

(акт впровадження від 14.05.2018 р.) ; 

- Центральної військово-лікарської комісії, м. Київ (акт впровадження від 

14.05.2018 р.) ; 

- Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону 

Міністерства Оборони України, м. Вінниця (акт впровадження від 14.05.2018 р.); 

- включені у навчальний процес Української військово-медичної академії, 

м. Київ (акт впровадження від 26.12 2016 р.). 

Розроблено комплекс розв’язувальних правил, що дозволяють виділити 

осіб, організм яких краще адаптований до протидії шкідливим умовам діяльності 

в зоні бойових дій. 

Особистий внесок здобувача. 

Автором дисертаційної роботи було здійснено інформаційний пошук 

наукової літератури за темою дисертаційної роботи, розроблено програму 

наукового дослідження, визначено мету та його завдання,  методичні підходи та 
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методи для їх вирішення. Самостійно проведено всі гігієнічні, медико-

психологічні, функціонально-діагностичні, психофізіологічні та математико-

статистичні дослідження. Проведено аналіз отриманої інформації, сформовано 

бази даних. Отримані результати були опрацьовані сучасними медико-

статистичними методами аналізу, що дозволило сформулювати обґрунтовані 

висновки. Результати дослідження, наукові праці та висновки знайшли 

відображення в опублікованих наукових працях за темою дисертації. Ідеї та 

розробки співавторів колективно опублікованих робіт у дослідженні не 

використовувалися. Автором самостійно підготовлено рукопис дисертації, 

висновки сформульовані разом з науковим керівником. 

Апробація результатів дисертації. 

Результати та основні положення дисертаційної роботи доповідалися та 

були обговорені на науково-практичних форумах різних рівнів: науковій 

конференції молодих вчених Української військово-медичної академії (5-6 

лютого 2016 року, м. Київ), науковій конференції молодих вчених до 88 – річчя 

Державної установи «Інститут медицини праці Національної Академії медичних 

наук України» (6 грудня 2016 року, м. Київ), всеукраїнській міжвідомчій науково 

практичній конференції «Медичне забезпечення антитерористичної операції: 

науково-організаційні та медико-соціальні аспекти» (14-15 червня 2016 року, 

м. Київ), науковій конференції молодих вчених Української військово-медичної 

академії (10-11 березня 2017 року, м. Київ), науковій конференції молодих 

вчених «Актуальні питання гігієни праці та професійної патології» до 90 – річчя 

Державної установи «Інститут медицини праці Національної Академії медичних 

наук України» і 90-ї річниці з дня народження академіка НАН та НАМН України 

Юрія Ілліча Кундієва (30 листопада 2018 року, м. Київ), науковій конференції 

молодих вчених «Актуальні питання гігієни праці та професійних захворювань» 

до 90 річного ювілею ДУ «Інститут медицини праці Національної Академії 

медичних наук України імені Ю.І. Кундієва» (05 грудня 2018 року, м. Київ) 
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Публікації. 

За матеріалами дисертації опубліковано 12 наукових робіт, із них 8 статей 

у фахових наукових виданнях, затверджених МОН України (в тому числі 1 стаття 

видана в науковому періодичному виданні, що включене до науково метричної 

бази даних WEB OF SCIENCE), 3 тез доповідей та 1 методичні рекомендації. 

Структура і об’єм дисертації. 

Дисертацію викладено на 171 сторінках друкованого тексту, в тому числі 

157 сторінках основного тексту. Робота складається із анотації, вступу, 

аналітичного огляду наукової літератури, програми дослідження, 4 розділів 

власних досліджень, узагальнення результатів досліджень, висновків, 

практичних рекомендацій; ілюстрована 6 таблицями, 35 рисунками, має 

4 додатки. Список використаної літератури містить 204 наукових джерел, у тому 

числі 62 латиницею. 
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РОЗДІЛ 1 

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЩО ПЕРЕБУВАЛИ В ОСОБЛИВИХ 

УМОВАХ (огляд літератури) 

 

1.1 Особливості змін психофізіологічного стану у осіб, що приймали 

участь в бойових діях 

Складна військово-політична і соціально-економічна ситуація, яка на 

сьогодні склалася в Україні, потребує удосконалення медико-

психофізіологічного забезпечення військ з метою вирішення актуальних 

проблем оборони країни. У зв’язку з цим виникає необхідність вивчення 

вітчизняної та зарубіжної літератури, яка описує зміни психофізіологічного 

стану у осіб, що приймали участь в бойових діях. 

В першу чергу слід відмітити, що військова служба являє собою важливий 

і важкий етап розвитку особистості. Незвичні психічні і фізичні навантаження, 

суворо регламентований характер діяльності і спілкування, відносна соціальна 

ізоляція обумовлюють новизну умов життєдіяльності людини. Перший період 

перебування у військовому колективі має надзвичайний вплив на особистість, 

що призводить до розладів психофізіологічних функцій, які сприяють розвитку 

дезадаптації в поведінці і діяльності. Особистість включається в історично 

сформовану систему відносин. Включення в нову систему відносин створює таке 

переплетіння суспільного и генетичного компонентів, які переломлюючись в 

свідомості, формують нові функціональні системи поведінки, установки, 

концептуальну модель поведінки, риси особистості [6, 184].  

Пристосування до нових умов життєдіяльності викликає суттєву 

перебудову особистості [3]. Порушення нормативної поведінки і сценарію 

професійної діяльності частіше виникають при зростанні психічних і фізичних 

навантажень. Для них характерна одноманітність формального прояву у кожного 

індивіда у виді афективних реакцій, депресивно-іпохондричних станів і 
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дезадаптивної поведінки – від емоційного напруження, роздратованості, 

гарячковості до формування реакцій неадекватної відповіді. Останнє 

проявляється в порушенні дисципліни та нормативної поведінки в колективі. [17, 

166] Первинним особистісним проявом розладу діяльності є порушення 

найбільш тонких і високоспеціалізованих функцій, окремих компонентів 

самосвідомості (поява депресивно-іпохондричного стану) і соціальної свідомості 

(реалізація афективних станів). Причиною цих проявів є «визволення» більш 

«низьких поверхів психіки», які при хронічному впливі призводять до 

емоціонально-вольової і нервово-психічної нестійкості [64, 110, 127].  

Часте відтворення в пам’яті одних і тих самих еферентних відповідей на 

екстремальну ситуацію, сприяє формуванню динамічного стереотипу поведінки 

і різко обмежує залучення нових структур в пристосувальні реакції. Іншими 

словами, формується тенденція до стереотипного реагування на будь-які 

зовнішні і внутрішні стимули стресового характеру і стимули, які викликають 

афективне збудження [16, 37, 143].  

Зростання проявів дезадаптації супроводжується порушенням внутрішніх 

умов мотивації у вигляді слабкого передбачення наслідків,  здатності регулювати 

поведінку в різних ситуаціях, емоційної стійкості [114]. І як наслідок це сприяє 

розвитку транзиторних поведінкових розладів, переважно пасивно-захисного 

типу. Необхідно підкреслити, що основними характеристиками інтелектуальної 

зрілості являються здатність самостійно ставити найближчі і віддаленні життєві 

цілі і знаходити відповідні способи їх досягнення [65, 103]. Дослідження 

показали, що основні прояви нервово-психічної нестійкості характеризуються 

такими ознаками, як незрілість, нерозвиненість індивідуально-домінантних рис 

особистості, навіюваність, конфліктність, залежність, схильність до мавпування, 

послаблення самоконтролю, нестійкість або навпаки, ригідність установок [52, 

105, 127, 181]. Трансформація регуляторних функцій та моральності 

проявляються у вигляді таких якостей, як егоцентризм, споживацтво, 

гальмування власних прихильностей, схильність до імпульсивних рішень, 

надмірне бажання до домінування, агресивність [1, 147]. Порушення 
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функціонування вказаних механізмів ззовні проявляється в різноманітних 

формах неадекватної поведінки: професійної неспроможності (низька 

ефективність діяльності, невиконання правил експлуатації техніки, аварійність з 

вини військовослужбовця, травматизм); недотримання дисциплінарних і 

соціальних норм (схильність до прирікань і невиконання наказів, порушення 

службових обов’язків, самовільне залишення частини, ранній алкоголізм, 

агресивна поведінка по відношенню до колег, сексуальні відхилення, випадки 

суїциду, крадіжки, ухилення від військової служби); ускладнення відносин з 

іншими військовослужбовцями (конфліктність, озлобленість, грубість по 

відношенню до оточуючих, ізольованість, замкнутість в групі, зневажливе 

відношення до важливих для групи цілей, підозрілість, невпевненість, 

нездатність протистояти впливу оточуючих, образливість, нестійкість, претензії 

на винятковість, потреба в загальній увазі і захопленні) [21, 41, 69, 189]. 

Також є дані, наприклад, що заняття з військово-медичної підготовки не 

являються дуже ефективними. Після проведення занять 71% респондентів 

вважали себе готовими до надання першої медичної допомоги, 12 % - не 

готовими, інші 17 % -  затруднялись дати відповідь на питання [114]. Однак в 

бойових умовах перша медична допомога надавалась в порядку самодопомоги в 

14 % випадків,  взаємодопомоги – 58% випадків, а особовим складом медичної 

служби – в 25 %. Якість першої медичної допомоги була не достатньо висока, 

так вважали 21 % опитаних. В момент поранення у 22 % військовослужбовців 

виникали страх і повна розгубленість. 25 % втратили свідомість, 16 % відчували 

сильну біль. Не дивлячись на проведені заняття, вони погано уявляли собі, що 

поранення може викликати подібні стани. Авторами були виділені основні 

фактори, які викликають найбільші психоемоційні напруження при веденні 

бойових дій. Серед них провідні місця займали смерть бойових товаришів та 

вигляд важкопораненого [114].  

В.А. Пономаренко наголошує, що «афганський» і «чеченський» синдроми 

виявили силу впливу на психіку специфічних для війни травмуючих факторів, 

які викликають епідемію психологічних травм військовослужбовців. Ці травми з 
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патофізіологічної точки зору відносяться до системних пошкоджень механізмів 

регуляції гомеостатичних констант і призводять до відхилень сценаріїв життєвих 

ситуацій [108]. Увесь досвід афганської и чеченської війн показав: 

психофізіологічних резервів в умовах бойового стресу вистачає на 25-35 днів, а 

в осіб до 25 років навіть і менше. Він підкреслював що з позицій психології 

особистості боєготовність можна визначити як здоровий стан бойового духу і 

високий рівень важливих  професійних якостей військовослужбовців. 

Загроза втратити власне життя викликає найбільш виражені зміни 

психофізіологічного стану [79, 83, 101]. Встановлені факти чітко відповідають 

результатам, які підтверджують, що саме важкість бойового досвіду переважно 

визначає особливості подальшого посттравматичного розвитку особистості [154, 

158, 203]. В дослідженнях [169] було показано, що серед ветеранів у В’єтнамі, 

які мають важкий бойовий досвід, цей розлад складає 31%, що значно вище 

відповідного коридору середніх показників (від 15,2 до 20%). Resnick H. і 

співавтори [185] встановили, що випадки антисоціальної поведінки і затримання 

правоохоронними органами, значно частіше спостерігались саме серед ветеранів 

В’єтнаму з важким бойовим досвідом. Зловживання наркотиками та алкоголем 

також характерне в першу чергу цій категорії учасників бойових дій [153, 160], 

що знайшло своє підтвердження в багатьох сучасних роботах. 

Причиною формування негативних фізичних станів, які сприяють 

розвитку ПТСР, може бути розвиток популяційного стресу, що визначається як 

стан після переживання важливих для багатьох людей взаємовідносин із 

середовищем [115, 141, 202]. Ці стани піддержуються значним перевантаженням 

психологічних і фізіологічних можливостей та ресурсів людей [77, 34, 30].  

В деяких випадках зазначені перевантаження можуть перевищувати рівень 

фізіологічних резервів людини, що веде до загрози її нормальної 

життєдіяльності, або до порушення здоров’я [37, 117]. Психологічні катастрофи, 

які супроводжують соціальні і воєнні протистояння, природні стихійні лиха, 

формують певні психофізіологічні реакції великих мас людей  [25, 115, 182]. В 

період дії вказаних факторів широке розповсюдження отримує розвиток 
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донозологічних психічних порушень, які важко діагностуються, і являються 

причиною зниження професійної працездатності комбатантів. Це проявляється 

збільшенням частоти помилкових дій і передумов  до порушення статутної 

поведінки, зменшенням стійкості до стресу перед дією несприятливих факторів 

середовища, зміни мотивації до виконання завдань командування [18, 35, 85]. 

Причому формування хвороби частіше всього розвивається на тлі наявних 

факторів ризику і характеризується порушеннями взаємовідносин з оточуючими, 

поступовим наростанням астено-невротичних розладів (що також негативно 

впливає на якість професійної діяльності) і в подальшому призводить до стійкої 

психічної дезадаптації [109]. 

Особистісні якості індивіда не завжди відіграють провідну роль розвитку 

ПТСР іноді вплив подій, які травмують психіку виявляється настільки сильним, 

що він виходить за межі звичайних переживань здорової людини [49, 172, 204]. 

При надходженні поранених у лікувальний заклад серед учасників бойових 

дій виникає ряд проблем, пов’язаних з дією факторів медичного, психологічного, 

соціального і побутового характеру [21]. Важкість адаптації до нового 

середовища значно зростає у військовослужбовців, які отримали поранення, 

особливо якщо бойова травма призвела до інвалідності [81]. Це свідчить про 

необхідність психофізіологічного супроводу військовослужбовців не тільки в 

період бою, але й на етапах лікуванні та реабілітації.  

Оцінці впливу екстремальних чинників зовнішнього середовища на 

організм учасників бойових дій приділяється досить багато уваги [22, 32, 78, 

140]. Під бойовим середовищем в країнах НАТО розуміють комплекс умов, 

обставин та різних чинників, які діють на працездатність військовослужбовців 

збройних сил і впливають на прийняття відповідних рішень командирів частин 

чи підрозділів [168]. 

Вплив екстремальних умов діяльності, на організм військовослужбовців 

проявляється як в фізіологічному аспекті, так і психологічному. Якщо 

безпосереднє дослідження фізіологічних трансформацій організму в умовах 

бойових дій істотним чином ускладнене [183], то психологічні ефекти дії 
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чинників бойового середовища можливі. Звісно, на стресостійкість людини 

впливають певні структурні компоненти особистості, яка зазнає дію шкідливих 

факторів середовища [55, 75, 152]. 

У рамках наукового напряму «психологія середовища» [156] актуальним є 

дослідження впливу певних умов перебування і професійної діяльності 

військовослужбовця на відчуттях людини, на яку діє комплекс чинників 

бойового середовища. У цьому сенсі слід зазначити, що така дія починає 

«працювати» вже на етапі очікування впливу екстремальної ситуації, коли 

організм людини інтенсивно готується до майбутніх випробувань. Потім ця дія 

значно посилюється в процесі перебування військовослужбовця в умовах 

бойового середовища. Далі, після виходу із зони бойових дій, залежно від 

індивідуальної стресостійкості і можливої наявності ушкоджень і травм, 

відбувається трансформація психологічного стану військовослужбовця у бік 

його нормалізації або погіршення. У цьому випадку важливо отримати 

інформацію про виразність впливу певних чинників бойового середовища на 

здорових військовослужбовців, які можуть і повинні продовжувати свою 

професійну діяльність в різних умовах середовища [84, 138, 194]. За даними 

літератури в період перебування в «гарячих» точках бойового середовища 23,9% 

військовослужбовців відчували страх бути взятим в полон, що проявлялось в 

вигляді постійного напруження (21,9%), дратівливості (11,9%), поганого 

настрою (8,6%), безсоння (5,1%) та ін. [22]. Разом з цим 76,6% 

військовослужбовців пережили смерть своїх товаришів, що в 22,3% випадків 

викликало потрясіння, в 21,9% - відчуття помсти, в 11,5% - депресію, в 9,1% - 

депресію та відчуття помсти, в 8,0% - потрясіння та відчуття помсти. Таким 

чином, бойові дії викликають у військовослужбовців, цілу гаму негативних 

відчуттів. 

Пристосування до соціального середовища, яке зазнало чималих змін є 

однією з основних проблем для осіб котрі тривалий час піддавалися потужному 

впливу стрес-факторів в умовах бойового середовища [21, 71, 142]. При 

тривалому перебуванні в умовах бойових дій функціональні системи (за 
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Анохіним П.К.) перебудовуються так, що пріоритетом їх функціонування є 

збереження життя, це відображається відповідними емоційними та 

поведінковими проявами. Після повернення до мирного життя людині потрібен 

певний час для відновлення перебудованих функціональних систем. [104, 159]. 

Багаточисленні клінічні спостереження показують що коли людина не 

може реалізувати своїми діями поставлені перед собою конкретні цілі то це часто 

викликає різного роду емоційні розлади. Найчастіше за таких обставин у людей 

починають розвиватись відчуття страху, печалі, озлобленості вони стають 

агресивними та депресивними. В ряді випадків психічна дезадаптація 

проявляється зниженням можливості самоконтролю над своїми вчинками, 

дезорганізацією соціальних контактів, нехтуванням соціальними нормами та 

правилами та інше [126, 131, 145]. 

Виражені порушення в системі психічної регуляції адаптаційного процесу 

мають місце в підсистемах, від яких залежить емоційне реагування, соціальні 

контакти, рівень активності та сну. Тому не випадково, що до числа найбільш 

ранніх проявів порушення регуляторних механізмів відноситься зниження 

психічної активності, а також різноманітні пресомнічні, інтрасомнічні, 

постсомнічні та інші психофізіологічні розлади [21]. Їх лікування дозволить 

якомога швидше відновити боєздатність військовослужбовців.  

Таким чином, в умовах бойових дій на людину діють надпотужні стресові 

фактори. Невизначеність обстановки, яка складається, постійне очікування 

небезпеки, необхідність безперервного логічного і психологічного аналізу 

швидко змінюваної обстановки, напруження уваги, зіткнення з людським горем, 

вітальна загроза мають великий вплив на психіку людини і потребують 

мобілізації всіх її фізичних та психічних можливостей для ефективного 

вирішення поставлених задач.  

 

1.2 Аналіз методик та методів оцінки корелятів працездатності 

Визначення рівня працездатності та прогнозування її стану за час робочого 

циклу (чергування) або виконання завдання є предметом дослідження багатьох 
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вітчизняних та зарубіжних вчених. Відомо що стрес безпосередньо впливає на 

працездатність людини [55, 64, 65, 150, 163]. Тому особливо важливим є 

виявлення впливу цього стану на працездатність та боєздатність 

військовослужбовців.  

Вживання терміну «фізична працездатність» зустрічається в літературних 

джерелах досить часто, але поки що не обґрунтовано визначення, яке повністю 

відображає це поняття. Складність цього питання полягає в тому, що не 

виділяється чітка межа, котра розрізнює фізичну та розумову працездатність. На 

думку ряду фахівців визначення, які сьогодні широко вживаються різними 

авторами не враховують весь спектр цього поняття, а мають однобічний характер 

і часто не береться до уваги функціональний стан людини та ефективність її 

праці [10, 26, 63]. 

Деякі з авторів пишуть, що працездатність – це здатність людини 

виконувати визначену роботу в межах заданих часових параметрів і 

ефективності її праці [36], а оцінювати працездатність необхідно за станом 

функцій організму та критеріями професійної діяльності, тобто використовувати 

прямі та непрямі її показники. 

В інших дослідженнях для оцінки працездатності пропонується 

використовувати комплекс інформативних непрямих констант та кількісний 

інтегральний показник. Де константою вважається здатність людини 

здійснювати свою професійну діяльність в конкретних умовах і за визначений 

час [119]. 

Для оцінки кількісної та якісної характеристики професійної діяльності 

були розроблені методики. Відповідно розроблені кількісні, якісні та 

комбіновані методики дослідження прямих показників працездатності. 

Комбіновані методики дозволяють оцінювати продуктивність, точність та 

надійність професійної діяльності [124]. Під час фізичного навантаження в 

організмі людини відбувається ряд реакцій вивчаючи які можна, виміряти 

фізіологічну ціну яку платить людина за виконання цієї роботи. Іншими словами 

можна подивитися динаміку зміни біохімічних клінічних, фізіологічних, та 
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психофізіологічних показників тобто це не прямі критерії працездатності [70, 

118].  

Виходить що для оцінки працездатності можна застосовувати досить 

широкий вибір різних психофізіологічних методик. Використання великої 

кількості непрямих показників для більш комплектної оцінки функціонального 

стану організму деколи може призводити до розбіжних результатів: в один і той 

же час одні константи можуть свідчити про зниження працездатності, інші - як 

би про її підвищення, треті - не виявляють ніяких змін [87]. Це пояснюється 

головним чином тим, що працездатність залежить не тільки від стану функцій 

організму, але і від ряду інших факторів (характер і умови праці, мотивація, 

режим відпочинку, харчування і т.д.). Крім того, зрушення функції організму 

бувають в різному ступені виражені в фізіологічних системах, що забезпечують 

дану конкретну діяльність, і в тих, які в цій діяльності майже не беруть участь 

[124]. 

Існують численні дослідження з пошуку інформативних непрямих 

методик, за допомогою яких можна було б судити про динаміку і рівні 

працездатності і розвитку втоми в будь-який період діяльності людини [100].  

Будь-який вид діяльності людини залежить від спливаючих в її організмі 

процесів сприйняття, перетворення інформації, формування рішень різного 

ступеня складності та реалізації алгоритмів поведінки [74], а також від наслідків 

реалізації цих процесів в часі, які проявляються у вигляді розвитку стомлення. 

Різні форми стомлення, що формуються за певних видах діяльності, мають 

багато спільного [53]. Тому терміном «загальне стомлення» нерідко позначають 

тимчасові функціональні зміни, що характеризують зниження працездатності 

при різних видах робіт. Вони також виявляються в змінах самопочуття, настрою, 

а також інших психологічних та фізіологічних характеристик функціонального 

стану організму.  

Стомлення є зворотним процесом і його охоронна роль в життєдіяльності 

організму зводиться не тільки до збереження здоров'я людини, але і до 

підтримання на належному рівні ефективності праці [54]. 
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Академік А.О. Навакатікян вважав що перевтома, це гостра перед патологічна 

форма стомлення, а хронічне стомлення - хронічна форма стомлення, що повільно 

розвивається, одним з попередників якого може бути перевтома, яка багато разів 

повторюється (попередня гостра форма розвитку перед патології), що 

супроводжується недостатнім періодом для відпочинку, особливо зі скороченням 

нічного сну [91, 129]. Суб’єктивний стан людини необхідно враховувати при 

оцінці її функціонального стану та працездатності. 

Коли людина виконує якусь роботу рано чи пізно відчуває втому, після 

цього відчуття відразу спрацьовують захисні функції організму, які 

проявляються зниженням темпу роботи, або припиненням виконання цієї 

роботи. Таким чином відбувається профілактика виснаження функціонального 

стану, і працездатність людини швидко відновлюється. Зниження працездатності 

в першу чергу проявляється відчуттям втоми. За допомогою різних тестів з 

використанням максимальних, або субмаксимальних навантажень можна 

визначати рівень фізичної працездатності людини. [10, 63, 124] 

Працездатність військовослужбовців напряму впливає на їх боєздатність, 

в літературі термін боєздатність військовослужбовців описується як здатність 

військовослужбовця виконувати бойове завдання [183]. Якостями котрі 

позитивно відображають боєздатність прийнято вважати швидке прийняття 

адекватних рішень в екстремальних ситуаціях, високу мотивацію, здатність 

контролювати страх та інші. Під боєздатністю особового складу підрозділу слід 

розуміти перш за все високий рівень професіоналізму кожного 

військовослужбовця, а також їх хорошу фізичну підготовку, психологічну 

стійкістю та здатність з високою наполегливістю виконувати поставлені 

завдання [6, 137].  

Таким чином, дослідження впливу бойового стресу на працездатність та 

боєздатність військовослужбовців є першочерговою задачею, вирішення якої 

дасть змогу розробити рекомендації щодо збереження їх здоров’я та зменшити 

дію факторів середовища при перебуванні в зоні бойових дій. 
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1.3 Розлади вегето судинного стану у військовослужбовців в умовах 

постійного впливу стрес-чинників 

В сучасному світі вимоги до якісного та швидкого виконання своїх 

професійних обов’язків постійно зростають, що в свою чергу призводить до 

підвищеного навантаження на центральну нервову та серцево-судинну системи. 

Перевантаження і стрес на робочому місці сприяють зниженню працездатності 

та негативно впливають на здоров’я працівників [51, 76, 90, 91, 106, 112]. 

Найрізноманітніші фактори зовнішнього середовища можуть бути 

причинами стресу у людини їх називають стрес факторами. Стрес фактори 

викликають підвищення нервово-психічного напруження людини та негативним 

чином впливають на стрес-потенціал, коли їх дія є завеликою та перевершує її 

здатність правильно і чітко реагувати на ці впливи [151, 165, 187]. 

В результаті дії факторів стресу у людському організмі відбуваюся значні 

перетворення. Змінюються серцебиття та дихання, підвищується активність 

головного мозку, відбувається загострення слуху та зору тощо. Все це 

призводить до того, що організм готовий до функціонування з максимальною 

здатністю, тобто може працювати надзвичайно потужно [148, 149, 180]. Разом з 

тим, встановлено що невеликий стрес має позитивний ефект, але надмірні стреси 

мають негативний вплив на здоров’я і життя людини, а також на виконання нею 

роботи [29]. Та не завжди легко вдається виконуючи роботу залишатися 

спокійним, якщо ця робота викликає стрес, в такому випадку організм 

налаштовується на відповідну реакцію [161, 162, 175]. 

Останнім часом стрес на роботі зустрічається все частіше. Так наприклад  

канадські вчені стверджують, що 47% працюючого населення їх країни 

піддаються впливу стресу високого рівня [157], а кількість захворювань 

пов’язаних зі стресом значно зростає з кожним роком [196]. 

Отриманий на роботі стрес, має наступні прояви: прискорення серцебиття, 

підвищення кров'яного тиску, утруднене дихання, пітливість, періодично 

з’являється жар, напруженість м’язів, гастроентерологічні розлади, 

проявляються злість, депресія, неспокій, заниження почуття власної гідності, 
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наслідком яких є в’яла розумова діяльність, дратівливість, нездатність 

зосереджуватися і приймати рішення, опір керівництву та незадоволення 

роботою, неспроможність до дій, низька працездатність, імпульсивна поведінка. 

В результаті проявляються труднощі у спілкуванні високий рівень зловживань 

алкоголем і наркотиками [29]. 

Багато дослідників стверджують, що людина котра тривалий час 

переживає стресовий стан на робочому місці піддається ризику отримати 

серйозні порушення стану здоров’я [66, 98, 195]. Також вченими встановлено 

зв’язок між дією стрес-факторів та захворюваністю і смертністю серед населення 

від серцево-судинних захворювань. [27, 102, 155]. Економічна нестабільність в 

державі, зниження рівня життя та соціальна незахищеність населення також є 

стрес-фактором для населення і призводить до зросту рівня смертності від 

серцево-судинних захворювань [93, 97]. 

Таким чином, стрес значним чином впливає на працездатність та 

надійність виконання людиною своїх посадових обов’язків, є фактором, що 

знижує функціональний стан та негативним чином впливає на здоров’я 

працівника. Проводячи аналогію з виробничим стресом потрібно відмітити, що 

бойовий стрес є набагато інтенсивнішим і тому може призводити до більш 

фатальних для організму насідків. На жаль проведення досліджень 

безпосередньо в умовах бойових дій неможливо. В літературі є недостатня 

кількість інформації (навіть опосередкованої) щодо розвитку стресу в цих 

умовах. Тому отримання такої інформації є найважливішим завданням сучасних 

психофізіологів праці. 

 

1.4 Особливості впливу екстремальних умов діяльності на 

психофізіологічний стан та здоров'я працюючих 

В сьогоднішньому суспільстві існує досить багато професій, 

представникам яких доводиться працювати в екстремальних умовах. Такі 

професії як військовий, рятувальник, поліцейський, авіадиспетчер та ін., в своїй 

діяльності мають численні елементи екстремальності [141]. 
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Виділяють два типи умов, при яких робота вважається екстремальною, 

перший це щоденна напружена діяльність, де небезпекою вважається потенційно 

можлива подія (авіадиспетчери, інкасатори), а другий тип це де мають місце 

випадки, де здоров’я та життя представників професій або осіб їх оточення 

безпосередньо піддаються реальній небезпеці та стикаються з людськими 

жертвами, матеріальними збитками, чи втратами у своїй діяльності наявної 

системи цінностей. 

Екстремальними ситуаціями вважаються ситуації, які виходять за межі 

звичайного, людського досвіду [99]. Іншими словами, екстремальність ситуації 

визначають чинники, до яких людина ще не адаптована і не готова діяти в таких 

умовах, а ступінь екстремальності ситуації визначається новизною, силою, 

тривалістю та незвичністю їх проявів [24]. 

Екстремальність ситуації викликає не тільки, об’єктивно існуюча реальна 

вітальна загроза, а й ставлення особи до подій що розвиваються. Кожна 

конкретна людина по різному сприймає одну і туж ситуацію, тому рівень 

«екстремальності» ситуації, оцінюється скоріше за все суб’єктивно кожною 

особистістю. 

Виділяють досить багато факторів, що визначають екстремальність. До 

них відносять: різні емоційні впливи в зв’язку з реальною небезпекою, новизною, 

труднощами, відповідальністю, дефіцитом необхідної інформації, або наявність 

суперечливої інформації, надмірне емоційне чи фізичне, напруження, наявність 

голоду чи спраги, вплив несприятливих кліматичних умов, кисневої 

недостатності і т. д. [86, 158]. 

Відчуття безпеки людини порушується екстремальними ситуаціями 

пов’язаними із загрозою втрати здоров’я або життя можуть призводити до 

розвитку стресу та інших невротичних чи психічних розладів [5, 23, 39]. 

Після пережитого стресу не завжди відразу проявляються реакція. Між 

стресовою ситуацією і наслідками її впливу може пройти тривалий час. 

Посттравматичний стрес проявляється порушенням звичної поведінки, 
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пов’язаними із стресовою ситуацією, вони починають проявлятись після 

пережитого стресу [4, 141].  

Зустрічаються твердження, що величиною фізіологічних резервів 

організму і психологічних якостей людини обумовлена ступінь стійкості до дії 

шкідливих факторів навколишнього середовища. Певні особистісні якості в 

умовах негативного впливу на психіку і хронічного емоційного стресу можуть 

сприяти формуванню нервової перенапруги. [74, 125].  

Сучасні дослідники наводять дані в яких встановлено, залежність розвитку 

психічних розладів від тривалості перебування в зоні проведення бойових дій. 

Найбільша кількість психічних розладів була виявлена протягом першого місяця 

та після четвертого місяця перебування в зоні проведення бойових дій з 

виявленням найбільш вагомих психотравмуючих факторів [46]. 

Таким чином, екстремальні чи небезпечні умови праці притаманні 

фахівцям різних професій. Особливо такі умови діють на військовослужбовців 

при перебуванні в зоні проведення бойових дій. Це робить їх діяльність 

особливою, незвичною для мирного способу життя. Дослідження наслідків 

перебування в цих умовах має особливе значення по декількох причинах. По-

перше, кількість військовослужбовців, що перебували в небезпечних умовах є 

досить великою і налічує сотні тисяч осіб. По-друге, психічні стани, що 

формуються внаслідок такої діяльності, є досить важкими, що потребує 

особливих заходів для реабілітації цих осіб. По-третє, немає певного набору 

методів щодо оцінки ступеня враження здоров’я військовослужбовців в процесі 

перебування в зоні проведення бойових дій та оцінки ефективності 

застосовуваних реабілітаційних заходів в умовах проведення відновлювальних 

процедур. Вирішення цих задач є вкрай потрібним в теперішній час. 

 

1.5 Сучасні підходи до збереження працездатності  

Складні соціально-політичні умови, які сьогодні склалися в нашій державі 

ставлять перед медичною службою Збройних сил України ряд невідкладних 

завдань [46]. Одним і численних завдань є необхідність удосконалення 
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профілактики розвитку стресу у військовослужбовців, що направляються 

виконувати завдання за призначенням в зону проведення бойових дій. 

Неефективна професійна діяльність пов'язана з підвищеною небезпекою 

має багато причин, але близько 65% з них пов’язано з психофізіологічними 

особливостям працівників [80]. Тому військовослужбовці без попередніх 

психопрофілактичних заходів в умовах збройного конфлікту більш схильні до 

впливу бойового стресу [164], що знижує в свою чергу їх боєздатність. 

В умовах бойової обстановки у підсвідомості всіх її учасників 

розвиваються переживання, характерні саме для цієї особи. Для кожного 

учасника бойових дій провідним страхом є різні фактори, це може бути боязнь 

бути пораненим чи вбитим, боязнь потрапити в полон, або інші внутрішні 

переживання. [133]. На фоні, тривалого переживання цих страхів починають 

клінічно проявлятись стресові реакції [46]. 

В даний час для забезпечення профілактики порушень здоров’я та 

підтримання високої працездатності військовослужбовців необхідним є 

приділити увагу фізіологічному нормуванню різних навантажень з урахуванням 

індивідуальних можливостей їх організму [47]. Протягом останніх років зростала 

кількість військовослужбовців з психічними розладами про що свідчать 

багаточисельні статистичні дані [33, 42, 48]. Наприклад 32 % серед всіх 

військовослужбовців, які пройшли обстеження і лікування в психіатричних 

стаціонарах з приводу розладів психіки, після повернення із зони проведення 

бойових дій, визнані непридатними до військової служби в мирний час, 

обмежено придатними у воєнний час [48]. Виходячи з цього зрозуміло, що в 

теперішній час своєчасна психопрофілактика військовослужбовців є однією з 

першочергових задач. 

В основі психопрофілактики лежить особистісна орієнтованість, а 

ефективність психопрофілактики військовослужбовців, які направляються у 

зону бойових дій пояснюється самою природою і дезадаптаційною сутністю 

можливих психогенних розладів [44]. Хвилювання стає патогенним коли воно 
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має надзвичайну значимість в системі цінностей людини, а значимість тих або 

інших переживань визначається характерологічним складом особи [88, 89].  

При виборі підходів щодо зниження ризику розвитку психогенних розладів 

потрібно керуватись не знанням методик по попередженню, а підготовкою 

військовослужбовця до впливу на його найбільш значимих для нього 

психотравмуючих чинників бойового середовища, та враховувати особистісні 

якості комбатанта [45]. 

Враховуючи це, психопрофілактичну роботу яка повинна проводиться 

перед відправленням військовослужбовців в зону проведення бойових дій 

необхідно проводити в певній послідовності. Спочатку провести відбір 

військовослужбовців без ознак психічних розладів, потім проводити комплекс 

заходів з метою формування стійкості до негативного впливу бойового 

середовища. 

Щодо першого пункту то його найдоцільніше реалізовувати ще на етапі 

відбору спеціалістами військових комісаріатів. Щодо другого пункту, то тут на 

сьогоднішній день, пропонується досить багато організаційних заходів та 

індивідуальних програми для зменшення впливу стресогенних факторів. 

Розроблені різні рекомендації для керування стресом та зменшення наслідків 

його впливу. [107, 178]. 

Індивідуальні програми для зменшення впливу стресогенних факторів 

включають медико-психологічні заходи і методи регуляції поведінки, які 

усувають або зменшують дію стресогенних факторів та роблять людину менш 

чутливою до стресу, або допомагають краще себе контролювати під час його дії. 

Для успішного керування дією стресу перш за все необхідно визначити 

стресогенні фактори, що впливають на індивіда, а потім прийняти рішення як 

правильно діяти в стресовій ситуації [167]. 

Організаційні заходи спрямовані на зменшення шкідливих наслідків дії 

стресу включають в себе визначення та усунення стресогенних факторів на 

робочому місці, допомогти комбатантам змінити їх уявлення та розуміння 
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формування стресу на робочому місці та допомогти їм ефективніше справлятися 

з наслідками дії стресу [162, 46].  

Також слід відмітити що з негативних наслідків пережитого стресу для 

військовослужбовців, що перебували в зоні проведення бойових дій, є 

погіршення виконання поставлених завдань, виснаження, порушення функцій 

розумової діяльності, відстрочені психічні реакції з розвитком 

посттравматичного стресового розладу, порушення стану психічного здоров’я та 

ряд інших психологічних проблем. В цьому випадку вважається, що стрес це 

основна причина розвитку психосоматичних захворювань [15, 20, 141]. 

Резюмуючи проведений огляд сучасної літератури потрібно відмітити, що 

дослідження, спрямовані на виявлення особливостей трансформації корелятів 

працездатності військовослужбовців – учасників бойових дій в процесі 

лікування та реабілітації,  розроблення заходів щодо оцінки ефективності 

реабілітації та прогнозування поліпшення їх функціонального стану є 

актуальним з декількох причин, які недостатньо висвітлені в публікаціях. По-

перше, потрібно мати орієнтири щодо переліку та ступеня впливу на організм 

стресорів, що діють на комбатантів в зоні проведення бойових дій. По-друге, 

потрібно виявити закономірності «спонтанного» відновлення функціонального 

потенціалу комбатантів, що вважаються «здоровими». По-третє, наразі не 

повною є інформація про методичне забезпечення оцінки функціонального стану 

та працездатності комбатантів, що повернулись з зони проведення бойових дій 

та пройшли курс лікування та відновлення. По-четверте, зовсім невизначеним є 

питання про ефективність застосовуваних в процесі реабілітації заходів, 

вирішення якого дає лікарю інформацію про раціональність його дій та тим 

самим дозволяє удосконалювати процес реабілітації та прогнозувати доцільність 

його подальшого подовження чи повторення через деякий час.  

 

Висновки до розділу 1: 

1. Перебування в умовах бойових дій викликає підвищені стресові 

реакції комбатантів. Тому першочерговим завданням є виявлення переліку 
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найбільш агресивних стресорів та визначення їх питомої ваги. 

2. На різних етапах проходження служби в умовах екстремальних 

ситуацій потрібно застосовувати відповідні заходи щодо збереження здоров’я 

комбатантів. Тому потрібні спеціальні дослідження з обґрунтування 

організаційних та психофізіологічних підходів до створення системи 

психофізіологічного забезпечення діяльності військовослужбовців.   

Матеріали розділу 1 представлені в друкованих роботах [61, 82, 57, 132, 

133, 134]. 
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РОЗДІЛ 2 МЕТОДИ, ОБСЯГ І ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Методи дослідження 

 

2.1.1 Оцінка умов і характеру праці та їх впливу на організм учасників 

бойових дій 

Для дослідження впливу факторів бойового середовища на організм 

військових в умовах якого вони здійснюють свою професійну діяльність на 

основі бесід з 10 комбатантами, спрямованих на виділення найбільш агресивних 

впливів на людину при перебуванні в зоні проведення бойових дій, було 

розроблено два спеціальні опитувальники, що складалися з 20 питань кожний. 

Перший з них, спрямований на встановлення рівня вражень комбатантів щодо дії 

на їх організм комплексу факторів бойового середовища (Додаток Б). Другий – 

на встановлення сили вражень комбатантів щодо впливу на їх організм факторів 

забезпечення життєдіяльності (Додаток В).  

 

2.1.2 Методи оцінки психофізіологічного стану військовослужбовців  

Для оцінки простої зорово-моторної реакції (ПЗМР), складної зорово- 

моторної реакції (СЗМР), функціональної рухливості нервових процесів (ФРНП) 

та сили нервових процесів (СНП) та критичної частоти світлових миготінь 

(КЧСМ) використані модифіковані методики, що реалізовані з допомогою 

програмно-апаратного комплексу для психофізіологічних досліджень на базі 

приладу «ПФІ-2» що має свідоцтво про державну реєстрацію за №13988/2014 від 

27 червня 2014 року [73]. 

До складу комплексу входить блок управління, що підключається до 

персонального комп’ютера, окуляри та навушники для пред’явлення стимулів, 

клавіатура, а також програмне забезпечення, з допомогою якого здійснюється 

управління роботою комплексу та обробка отриманих даних. 

Реєстрація часу реакції обстежуваних здійснюється блоком управління 

комплексу, а не комп’ютером, що забезпечує високу точність отриманих 
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результатів. Програмне забезпечення комплексу дозволяє здійснювати 

автоматичну обробку результатів обстеження, формувати необхідні бази даних, 

класифікувати обстежуваних за ступенем придатності до виконання конкретної 

професійної діяльності. Крім того, програмне забезпечення комплексу, за 

потреби, дозволяє швидко додавати до існуючого переліку додаткові методики і 

тести. 

 

2.1.2.1 Методика оцінки простої зорово моторної реакції 

Для оцінки простих зорово-моторних реакцій використовується 

модифікована методика, що реалізована з допомогою ПАК для 

психофізіологічних досліджень на базі приладу «ПФІ-2», де стимулюючим 

подразником є світловий сигнал індикатора окулярів. Вимірюється швидкість 

реакції під час спалаху індикатора тривалістю 0,2 секунди. Обстежуваному 

необхідно якнайшвидше реагувати на появу світлового сигналу будь-якого 

кольору натисканням визначеної кнопки з позначкою ЛК (ліва кнопка) чи ПК 

(права кнопка) клавіатури приладу. Після цього автоматично розраховується 

середній час 20 визначень ПЗМР, середньоквадратичне відхилення реакцій 

обстежуваного, кількість помилок пропуску та вимірювання. 

 

2.1.2.2 Методика оцінки складної зорово моторної реакції 

Для оцінки складних зорово-моторних реакцій використовується 

модифікована методика, що реалізована з допомогою ПАК для 

психофізіологічних досліджень на базі приладу «ПФІ-2», де стимулюючим 

подразником є світлові сигнали зеленого та червоного кольору індикаторів, що 

знаходяться в середині окулярів. Вимірюється швидкість реакції під час спалахів 

індикаторів тривалістю 0,2 секунди. Для цього обстежуваному необхідно 

якнайшвидше реагувати на появу світлового сигналу зеленого кольору 

натисканням кнопки ПК клавіатури приладу правою рукою, а сигналу червоного 

кольору – кнопки ЛК клавіатури приладу лівою рукою. Після цього автоматично 

розраховується середній час 20 вимірювань СЗМР, середньоквадратичне 
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відхилення вірних реакцій людини, кількість помилок при натисканні на 

невідповідну кнопку, пропуску реакції. 

 

2.1.2.3 Методика оцінки функціональної рухливості нервових процесів 

Для оцінки функціональної рухливості нервових процесів 

використовується модифікована методика, що реалізована з допомогою ПАК для 

психофізіологічних досліджень на базі приладу «ПФІ-2», де стимулюючими 

подразником є світлові сигнали зеленого, червоного та синього (гальмівний 

подразник) кольору індикаторів окулярів. При проведенні іспиту реалізовувався 

режим роботи «зі зворотним зв'язком», тобто в процесі виконання завдання 

постійно здійснювалася перевірка якості роботи з наступного алгоритму.  

Експозиція першої пропонованої задачі 1с з кроком її зміни dt. При 

правильному і своєчасному t(n) залежить від продуктивності рішення 

попередньої задачі t(n-1) і визначається правилом: 

t (n) = t(n-1) – dt, 

а при неправильному чи несвоєчасному рішенні задачі t(n-1):  

t (n) = t (n-1)+ dt, 

де t(n) – поточна експозиція подразника;  

 t(n-1) – попередня експозиція подразника; 

 dt – крок зміни тривалості експозиції подразника; 

 n - порядковий номер подразника.  

Своєчасним рішення вважалося тоді, коли випробуваний натискав (чи не 

натискав) адекватну клавішу за період t(n-1) + 0,1 с. після появи задачі на екрані 

комп'ютера. У протилежному випадку рішення задачі вважалося несвоєчасним. 

Тривалість інтервалу між сигналами – 0,2 с.  

Обстежуваному необхідно якнайшвидше реагувати на появу світлового 

сигналу зеленого кольору натисканням кнопки ПК клавіатури приладу правою 

рукою, червоного кольору – кнопки ЛК клавіатури приладу лівою рукою, а появу 

стимулу синього кольору – пропускати, не натискаючи на жодну з кнопок. Після 
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проведення випробування автоматично визначається мінімальна за увесь час 

експерименту експозиція подразника, що й вважається оцінкою ФРНП. 

 

2.1.2.4 Методика оцінки критичної частоти світлових миготінь 

Для оцінки критичної частоти світлових миготінь використовується 

модифікована методика, що реалізована з допомогою ПАК для 

психофізіологічних досліджень на базі приладу «ПФІ-2», де для підвищення 

точності виміру показника світловий сигнал індикатора виводиться через 

окуляри. Частота миготінь змінюється плавно від 10 до 90 Гц і, навпаки. При 

низьких частотах індикатор представляє картину що мерехтить, а при досягненні 

критичних частот світлова картина для випробуваного представляється у виді 

рівномірного світла. Установлено, що абсолютні значення показника КЧСМ за 

даною методикою виміру складають величину 70-80 Гц. КЧСМ визначається при 

наростанні частоти вище критичної і при її наступному зниженні до критичних 

величин.  

Вимір КЧСМ проводився багаторазово окремо для правого та лівого ока. 

Дослідження проводили з червоним кольором, а потім – із зеленим. Спочатку 

повільно мигтючий об'єкт (10 Гц) зі швидкістю 2-4 Гц автоматично збільшує 

частоту світлових мелькань (інструкція випробуваному: натиснути на задану 

кнопку і припинити збільшення частоти мелькань, коли він перестане розрізняти 

мелькання). Потім, частота мелькань з тією же швидкістю зменшується з 90 Гц 

доти, поки випробуваний відчує мелькання і натисне на відповідну клавішу. Таке  

ж дослідження проводили із зеленим кольором. 

 

2.1.3 Методика дослідження реакції на рухомий об’єкт 

Перед кожним тестовим завданням дослідження реакції на рухомий об’єкт 

(РРО) проводиться інструктаж, метою якого є знайомство обстежуваного зі 

змістом конкретного завдання і методикою його виконання, після чого 

проводиться тренування для опанування навичок роботи [54]. 
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Для того щоб виключити ефект різної підготовки випробуваних, що мають 

неоднаковий досвід у використанні клавіатури комп'ютера застосована однакова 

схема моторних дій при вирішенні завдань, що відрізняються як за темпом 

пред’явлення, так і їх змістом. Це дозволяє вважати реакцію досліджуваного, 

насамперед, залежною від компонента, пов'язаного зі сприйняттям і переробкою 

інформації.  

Для вирівнювання психофізіологічних можливостей комбатантів і надання 

їм завдань, еквівалентних їхнім психофізіологічним можливостям при 

пред’явленні завдань з різною складністю, використаний спеціальний прийом, 

реалізований за допомогою комп’ютерної програми «Peacekeepers’ 

psychophysiology research program» («P.P.R.P»). Цей прийом полягає в 

наступному: 

1 - визначається максимальна можливість з переробки інформації кожного 

досліджуваного. Для цього пропонується виконання завдання у режимі «зі 

зворотним зв'язком», коли кожне правильне рішення окремої задачі викликає її 

ускладнення в наступному пред'явленні, а неправильне - відповідно спрощення. 

Таким чином, визначається точка T, коли всі досліджувані потрапляють в 

однакові умови за параметрами когнітивного навантаження;  

2 - у подальших дослідженнях складність завдання змінюється щодо точки 

T, де окремі елементарні завдання мають чотири рівня складності: Τ - ∆, Τ, Τ +∆, 

Τ +2∆ (де ∆ - постійний крок зміни складності завдання). Зміна складності 

завдань для РРО полягала у зміні швидкості руху стрілки (∆=10% від точки Τ), 

Дослідження проводилося на всіх чотирьох рівнях складності. Розподіл рівнів 

складності окремих елементарних завдань підпадає під закон рівномірного 

ймовірнісного розподілу. Зміна складності завдань полягала у зміні швидкості 

руху стрілки (∆=10 мм/с від точки T). 

Обстежуваному пропонується за допомогою двох, заздалегідь довільно 

обраних клавіш клавіатури комп'ютера, відзначати швидким натисканням, 

відповідної до напрямку горизонтального руху маркера (кінчика стрілки, 

довжиною 1,5 см, що рухається на екрані ВДТ), клавіші в момент перетинання  



44 

ним вертикальної лінії. Оглядовий діапазон складає 20 см при будь-яких 

параметрах ВДТ. Правила руху маркера є наступними: 

 маркер виникає і рухається рівномірно прямолінійно від краю до 

краю оглядового діапазону, перетинаючи у центі вертикальну лінію і безупинно 

продовжує свій рух до відповідного краю екрана; 

 вибір напрямку руху маркера (праворуч чи ліворуч) здійснюється 

випадково та підкоряється рівномірному закону розподілу випадкових величин. 

Дослідження проводилось у три етапи:  

Перший етап - пробний режим тестування з пред’явленням 10 подразників. 

Швидкість руху маркера є сталою і дорівнює 60 мм/с. 

Другий етап - режим тестування зі «зворотним зв’язком» і пред’явленням 

50 подразників спрямований на виявлення найбільшої (індивідуальної для 

кожного обстежуваного) швидкості маркера (К1, мм/с). В цьому режимі 

швидкість руху маркера збільшується на 10% у разі натискання клавіші під час 

знаходження маркеру у двосторонньому п’яти міліметровому інтервалі від 

вертикальної лінії. При відхиленнях більше ніж 5 мм швидкість руху маркера 

зменшується. 

Третій етап – пред’явлення подразників з чотирма різними швидкостями 

руху маркера відносно до К1 при к=10 мм/с (тобто з чотирма рівнями складності 

пред’явлення завдань: К1-10; К1; К1+10; К1+20). Загальна кількість окремих 

елементів в завданні - 80, тобто по 20 для кожного з рівнів складності.  

В аналізі враховуються: максимальна швидкість руху маркера у другому 

етапі, середні арифметичні величин модулів відхилення реакції на перетинання 

маркером вертикальної лінії при вірному натисканні клавіш (відповідно до 

напрямку руху маркера) для кожної складності завдання третього етапу 

дослідження [54].  
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2.1.4 Методи оцінки фізичної працездатності військовослужбовців 

після повернення із зони проведення бойових дій 

Для оцінки фізичної працездатності, були проаналізовані результати 

комплексної оцінки фізичної підготовки 115 військовослужбовців чоловічої 

статі віком 23-34 років, і включала: біг на 100 м, біг на 3 км, підтягування, 

віджимання, метання снаряду. Комплексно фізична працездатність оцінювалася 

у балах за чинними нормативами Наказу Генерального штабу Збройних Сил 

України від 11.02.2014 № 35, «Тимчасова настанова з фізичної підготовки у 

Збройних Силах України».  

 

2.1.5 Методика оцінки варіабельності серцевого ритму  

Вивчення здійснювалось у відповідності із загально прийнятими 

стандартами аналізу варіабельності серцевого ритму за допомогою апаратно-

програмного комплексу «Ритмограф-1» [72, 139]. 

В дослідженні враховувалися наступні показники ВСР: ЧСС – частота 

серцевих скорочень; LF norm – нормована потужність спектру низькочастотного 

компоненту варіабельності серцевого ритму; HF norm – нормована потужність 

спектру високочастотного компоненту варіабельності серцевого ритму; LF/HF – 

співвідношення активності симпатичного та парасимпатичного відділів 

автономної нервової системи; Fср – середньозважена частота спектру серцевого 

ритму; Beta T – симетрія Т хвилі PQRST кардіокомплексу; ІН – індекс напруги  

[11, 139]. 

 

2.2. Організація досліджень 

Для досягнення поставленої мети даної роботи у 2015-2018 роках були 

проведенні дослідження (загальна кількість досліджень - 954) в реабілітаційному 

відділенні клініки професійних захворювань ДУ «Інститут медицини праці ім. 

Ю.І. Кундієва НАМН України» групи із 42 військовослужбовців віком від 20 до 

35 років, які після повернення з зони проведення бойових дій, проходили 

призначений курс фізіотерапевтичного та психотерапевтичного лікування в 
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стаціонарних умовах. Дослідження проводилось з дотриманням всіх вимог, та 

біоетичною згодою комбатантів на початку та в кінці реабілітації. 

Та група військовослужбовців в кількості 186 чоловік віком від 25 до 35 

років, котрі після повернення з зони проведення бойових дій не направлялись на 

реабілітацію та не йшли у відпустку, а повернулись до виконання своїх 

посадових обов’язків в пункти постійної дислокації.  

Крім того для оцінки фізичної працездатності було досліджено групу 

військовослужбовців – учасників бойових дій в кількості 115 чоловік віком 23-

34 років, після оцінки стану їх здоров’я військово-лікарською комісією з 

висновком «придатний до військової служби у воєнний час». Оцінка фізичної 

працездатності проводилася за стандартною процедурою і включала: біг на 100 

м, біг на 3 км, підтягування, віджимання, метання снаряду. Комплексно фізична 

працездатність оцінювалася у балах за чинними нормативами у ЗС України.  

Для гігієнічного дослідження комплексу факторів професійної діяльності 

та їх дії на організм учасників бойових дій керівників було спеціально розроблені 

дві анкети які складалась з 20 і 19 питань спрямованих на встановлення дії на 

організм військовослужбовця комплексу факторів бойового середовища, та 

охоплюють найбільш важливі аспекти життєдіяльності військовослужбовців у 

бойових умовах. Розробка анкети здійснювалася методом експертного 

опитування. Для уточнення формулювання якісного і кількісного складу питань 

анкети, в якості експертів, були запрошені 10 учасників бойових дій після 

завершення їх місії на Сході країни. Оцінка кожного з представлених в анкеті 

чинників проводилася у відсотках від можливої максимальної дії на людину 

кожного з чинників. Було проведено опитування 101 учасник бойових дій 

чоловічої статі у віці від 18 до 30 років. 

 

2.2.1 Етапи дослідження 

Дослідження військовослужбовців починалося з загальної інструкції: 

заповнення інформаційної згоди на проведення обстеження, інформації про цілі 

і обсяг дослідження, пояснення необхідності точно виконувати інструкцію до 
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проведення методики, сумлінно ставитись до завдань тестів. Вони складались з 

наступних етапів: 

перший етап - дослідження умов та особливостей праці 

військовослужбовців; 

другий етап - виявлення професійно важливих якостей військових, зокрема 

функціонального стану, психодинамічних якостей, простої зорово моторної 

реакції, складної зорово моторної реакції, функціональної рухливості нервових 

процесів та сили нервових процесів. 

третій етап - встановлення особливостей та закономірностей зміни 

працездатності та функціонального стану військовослужбовців-учасників 

бойових дій після повернення їх з зони проведення бойових дій; 

четвертий етап – оцінка ефективності проведення реабілітаційних заходів; 

п’ятий етап - розробка методичних рекомендацій щодо прогнозування 

адекватності поведінки військовослужбовців в екстремальних умовах. 

 

2.2.2 Обсяг досліджень 

Використання методик з обсягом дослідження надані в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Методики та обсяг дослідження 

Назва методики 
Кількість 

обстежених 

Кількість показників в 

методиці 

Кількість 

вимірювань 

Дослідження дії комплексу факторів зовнішнього середовища 

Оцінка дії комплексу факторів 

«бойового середовища», 
101 19 1919 

Оцінка дії чинників «організації 

забезпечення життєдіяльності» 
101 20 2020 

Дослідження психофізіологічного стану 

РРО 186 4 744 

ФРНП 228 4 912 

СНП 228 4 912 

ПЗМР 42 4 168 

СЗМР 42 4 168 

КЧСМ 96 4 384 

Функціонально-діагностичні дослідження 

Варіабельність серцевого ритму 228 38 8664 
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Назва методики 
Кількість 

обстежених 

Кількість показників в 

методиці 

Кількість 

вимірювань 

Дослідження фізичної працездатності 

Оцінка показників фізичного 

стану 
115 5 575 

Всього 1367 106 16466 

 

2.2.3 Статистичний аналіз отриманих даних  

Для аналізу отриманих даних використовувалися загальновідомі методи 

варіаційної статистики, кореляційний, факторний, дисперсійний та множинний 

регресійний аналіз [8, 9]. Аналіз здійснювався з використанням статистичного 

пакету Excel і статистичного програмного продукту «StatSoft, Inc. (2018). 

STATISTICA (data analysis software system), version 13.3  www.statsoft.com.» [19].  

  

http://www.statsoft.com./
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РОЗДІЛ 3. ГІГІЄНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ 

 

За розробленими анкетами були опитані військовослужбовці, які 

перебували в зоні бойових дій. Звичайно, з відомих причин вплив агресивних 

факторів оточуючого середовища не міг бути оцінений фахівцями з гігієни 

безпосередньо в цій зоні. Тому для отримання гігієнічної інформації про дію тих 

чи інших факторів бойового середовища були застосовані опосередковані 

прийоми, пов’язані з визначенням вражень кожного респондента про вплив 

окремого фактору на його організм, відносно потенційно максимальної дії цього 

фактору. Необхідно відмітити, що респонденти оцінювали не самі чинники 

(наприклад, їх безпосередньо фізичний вплив на організм людини), а 

психологічний ефект їх наявності, оскільки наслідком їх дії може бути 

психологічна та фізична травма або навіть загибель військовослужбовця.   

 

3.1 Стрес фактори, що діють на комбатантів в процесі бойових дій 

Для впорядкування опису отриманих результатів, досліджені чинники з 

допомогою факторного аналізу були розбиті на чотири групи, що відбивають ті 

або інші сторони бойового середовища та отримали назву: «фізичні», 

«інформаційні», «антиципації», «організаційні» групи факторів (рис. 3.1).  

 

Рис. 3.1 Структура стрес-факторів бойового середовища, що впливають на учасників 

антитерористичної операції на сході України. 

Звісно позначення окремих груп чинників було достатньо умовним, 

пов’язаним з трактуванням змісту їх складових. Але, спираючись на тісний 

 

 

 

 

 

СТРЕС-ФАКТОРИ 

«ФІЗИЧНІ» 

«ІНФОРМАЦІЙНІ» 

«АНИЦИПАЦІЇ» 

«ОРГАНІЗАЦІЙНІ» 
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зв’язок цих складових можна прийти до висновку, що враження від їх дії мали 

тотожні прояви. В результаті до групи «фізичних» чинників були віднесені такі, 

дія яких пов’язана з безпосереднім ушкодженням організму 

військовослужбовців. До групи «інформаційних» чинників можна віднести ті 

чинники,  які віддзеркалюють наслідки безпосередньої оцінки ситуації, що 

склалася, і викликають певні негативні відчуття, наприклад, страх. Вплив 

бойової обстановки викликає у військовослужбовця певні відчуття, пов’язані з 

оцінкою наслідків ситуації, що може скластися. Для передбачення можливих 

наслідків впливу будь-яких подій в організмі людини є психологічна функція 

антиципації, яка дозволяє людині оцінити ймовірність появи цих ситуацій та 

спрогнозувати наслідки їх дії. До групи чинників «антиципації» доцільно 

віднести, зокрема, смерть бойового товариша, страх стати інвалідом після 

поранення тощо. Остання група «організаційних» чинників включає в свій склад 

чинники, які більшою мірою пов’язані з управлінськими рішеннями командира 

та наслідками власної некомпетентності. Всі перелічені чинники в основному 

охоплюють аспекти бойової діяльності військовослужбовців.  

Оцінки впливу окремих «фізичних» чинників на військовослужбовців в 

умовах бойової обстановки наведені на рис. 3.2 Для полегшення сприйняття 

отриманої інформації, представлені дані були впорядковані по зменшенню 

психологічного ефекту від дії кожного з перерахованих чинників. Як видно з 

рисунку найбільш шкідливим вважається чинник «обстріл реактивною системою 

залпового вогню», а найменш значущим - чинник «обстріл снайпера». Мабуть, 

такі враження формуються за рахунок оцінки загальної площі ураження, 

оскільки реактивна система може одночасно завдати шкоди багатьом 

військовослужбовцям, а діяльність снайпера спрямована на індивідуальний 

ефект.  
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Рис. 3.2 Вплив «фізичних» стрес-чинників бойового середовища на військовослужбовців, що 

перебувають в умовах бойових дій (в % від максимального відчуття) А – «фізичні»; Б – 

«інформаційні»; В – «антиципації»; Г – «організаційні». 

Сприйняття дії групи «інформаційних» стрес-чинників оцінюється 

респондентами таким чином (рис. 3.3). По-перше, рівень впливу групи цих 

чинників набагато нижчий, ніж такий для групи «фізичних» чинників (р<0,05). 

По-друге, враження, що викликається постійним очікуванням можливого 

безпосереднього контакту з супротивником при виконанні завдань, є досить 

сильним і супроводжується  негативним відчуттям тривоги (38%) без урахування 

обставин наступу або оборони. Дещо інше почуття викликає факт 

безпосереднього зіткнення з піхотою супротивника при наступі. Це почуття - 

страх. Виразність цієї емоції при наступі досягає 37%, а в умовах оборони - 

близько 33%, що свідчить про наявність дещо більшого емоційного 

навантаження у військовослужбовців при наступі. Але така різниця не така 

значуща, можливо за рахунок того, що в більшості випадків в зоні здійснюється 

фаза позиційних бойових дій, де імовірність наступу є не досить великою.   
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Рис. 3.3 Вплив «інформаційних» стрес-чинників бойового середовища на 

військовослужбовців, що перебувають в умовах бойових дій (в % від максимального відчуття).  

Хоча вплив на психологічний стан дії групи «інформаційних» чинників і 

чинників передбачення досить близькі, кожна з перелічених груп має свою 

специфіку. Специфічними особливостями чинників «антиципації» є 

прогнозування негативних наслідків їх дії в наявних умовах бойового 

середовища. Ранжирувані за збільшенням відчутності їх впливу на організм 

військовослужбовця чинники «антиципації» представлені на рис. 3.4. Оскільки 

передбачувані наслідки можуть бути дуже відчутними для людини, рівень 

відчуття впливу більшості з досліджених чинників цієї групи перевищує такий 

для групи «фізичних» чинників. Ймовірно, вказаний результат проявляється за 

рахунок конкретизації виду наслідків від дії різноманітних чинників бойового 

середовища. Тому деякі з чинників «антиципації» мають більш потужний ефект, 

ніж найбільш виражений з групи «фізичних» чинників - чинник обстрілу за 

допомогою установки «Град». Вказане свідчить про те, що небезпека потрапити 
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в полон, смерть бойового товариша і, особливо, страх стати інвалідом, 

викликаний передбаченням наслідків подібних подій, є найбільш суттєвими в 

житті військовослужбовців.  

 

Рис. 3.4 Вплив стрес-чинників «антиципації» в бойовому середовищі на військовослужбовців, 

що перебувають в умовах бойових дій (в % від максимального відчуття). Порівняння окремих 

впливів відбувається з фактором «страх стати інвалідом». 

 

Значущим є факт перевищення страху за можливе поранення бойового 

товариша над страхом власного поранення. Такий психологічний ефект може 

бути сформований за рахунок наявної згуртованості військового колективу, 

схильності людей до самопожертв в умовах захисту цілісності держави, 

патріотизмі військовослужбовців. Сформульована тут  теза, в якійсь мірі, 

підтверджує  той факт, що оцінка стресогенності поранення бойового товариша 

перевищує оцінку страху отримання власного поранення. 
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І, нарешті, були отримані оцінки впливу різних організаційних чинників на 

розвиток стресу у військовослужбовців, учасників бойових дій (рис. 3.5). Тут 

необхідно підкреслити, що не всі організаційні чинники діють на розвиток стресу 

однаково. Частина з них має досить виражений стресогенний ефект. До них 

відносяться: стурбованість про наслідки особистих помилкових дій (страх 

зробити помилку, власна некомпетентність) і некомпетентність (на думку 

військовослужбовців) дій командирів. Цікавим залишається виявлений факт, що 

стурбованість за наслідки особистих помилкових дій на 6,5%, тобто в 1,18 раз 

перевищує характеристику рівня недостатності бойової підготовки, бойового 

духу товаришів по службі. Він свідчить про більшу віру і повагу до дій 

представників військового колективу, ніж до особистих якостей.  

 

Рис. 3.5 Вплив «організаційних» стрес-чинників бойового середовища на 

військовослужбовців, що перебувають в умовах бойових дій (в % від максимального відчуття).  

 

Все ж вказані чинники за своєю дією на функціональний стан 

військовослужбовців не можуть зрівнятися з більшістю складових групи 

«антиципації» або «фізичних» чинників. В той же час, досить великі значення 

мають «організаційні» чинники, близькі за своїм змістом з попередніми 
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обговореними чинниками групи «антиципації». Так, «невпевненість в прогнозах 

командирів, непередбачуваність реального розвитку ситуації», досить близькі за 

своїм змістом до чинника «некомпетентність командирів», все ж уточнює 

позицію некомпетентності командирів з точки зору  якості прогнозу майбутніх 

подій в умовах невизначеності. У меншій мірі військовослужбовців турбує 

недостатність бойової підготовки і бойового духу товаришів по службі. Це, 

мабуть, обумовлено тією обставиною, що в умовах бою здійснюється швидке 

навчання потрібним прийомам та пристосування військовослужбовців до цих 

специфічних форм діяльності, а бойовий дух швидко зростає у міру здійснення 

контактів з супротивником. 

 

3.2 Умови та організація забезпечення життєдіяльності 

військовослужбовців в бойовому середовищі 

Іншою стороною перебування в зоні проведення бойових дій є умови 

організації забезпечення життєдіяльності військовослужбовців. Вони не є 

другорядними так як забезпечують фізичний та психологічний комфорт людей, 

що опинилися в незвичних обставинах, які ще й динамічно змінюються (рис. 3.6). 

Ці умови можна поділити на декілька груп: «умови проживання», «умови 

життєдіяльності», «санітарно-гігієнічні умови», «комфортність між особистих 

контактів». Звичайно, ці групи чинників виділені досить нечітко. Це пов’язано з 

їх взаємозалежністю та сполучним впливом на функціональний стан людини. 

Але безперечним є той факт, що найрізноманітніші чинники організації 

забезпечення життєдіяльності істотно впливають на боєздатність і якість життя 

військовослужбовців - учасників бойових дій. Одночасна оцінка впливу на 

психоемоційний стан військовослужбовців цих груп чинників дає змогу 

отримати більш повну картину умов їх перебування в зоні бойових дій.  
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Рис. 3.6 Групи чинників організації забезпечення життєдіяльності військовослужбовців, що 

беруть участь в антитерористичній операції. 

Передусім, доцільно розглянути групу чинників «умов життєдіяльності» 

військовослужбовців (рис. 3.7). Тут доречно підкреслити, що відповіді 

респондентів на поставлені питання про умови життєдіяльності виявилися 

істотно неоднорідними. Цей факт, мабуть, пов'язаний з декількома причинами. 

По-перше, особистісні якості військовослужбовців не можуть бути однорідними, 

тому, що існує різна чутливість людей до дії «незвичних» чинників оточуючого 

середовища. Тобто, що одній людині здається прийнятним, для іншої 

виявляється зовсім нестерпним. Тут треба відмітити, принципово більшу 

однорідність вражень військовослужбовців до дії нових і незвичних чинників 

бойового середовища та неоднорідність вражень цих людей до чинників 

організації забезпечення життєдіяльності. По-друге, життєвий досвід і досвід 

подолання труднощів у різних військовослужбовців істотно відрізняється - вони 

по-різному можуть переносити важкі обставини війни і тому мають різну 

чутливість до дії обговорюваних тут чинників.  

Для виявлення закономірностей впливу на військовослужбовців чинників 

організації забезпечення життєдіяльності і виділення однорідних груп 

військовослужбовців, на яких ці чинники діють приблизно однаково за 

допомогою кластерного аналізу були виділені дві групи людей з приблизно 

однаковими реакціями на дію цих чинників. На представників групи «В» 

відповідний вплив чинників зовнішнього середовища був значним, тобто вони 
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були «гіперчутливими», а на представників групи «Н» цей вплив був «низьким», 

тобто вони були «гіпочутливими». Оскільки рівні показників обох груп 

змінювалися не скоординовано, тут, як в попередньому випадку, не можна було 

здійснити ранжирування показників за зростанням або убуванням рівня вражень 

військовослужбовців на дію окремих чинників. 

Аналіз отриманих результатів показав, що найбільш суттєвий вплив на 

військовослужбовців групи чинив «умови життєдіяльності» має чинник 

«віддаленість і тривога за близьких» (рис. 3.7). Такий інтенсивний вплив цього 

чинника на осіб з групи «В», мабуть, пов'язаний з тим, що ці військовослужбовці 

уперше опинилися в положенні, коли безпосередній щоденний контакт з 

близькими неможливий або дуже ускладнений, а навичок жити на віддалі від 

близьких ще немає. Тому вказаний психологічний чинник виявився домінуючим. 

З іншої сторони представники групи «Н» мають достовірно нижчий вплив 

обговорюваного чинника. Можна думати, що такий ефект пов’язаний з більшим 

досвідом досліджуваних перебування в таких складних умовах та їх меншою 

чутливістю до дії цього чинника. 

Інше пояснення існування виявленого феномену може бути таке. Оскільки 

в популяції людей існують особи з різним ступенем навіювання [96], можна 

припустити, що «гіпер-» чи «гіпочутливість» військовослужбовців до впливу 

чинників «організації забезпечення життєдіяльності» пов`язана з цією 

характеристикою особистості. Справа в тому, що в людей з низьким ступенем 

навіювання більш характерним є активний тип емоційного реагування при 

короткочасній дії стресора. Проте довготривала дія стресора може призвести в 

них до виснаження енергетичних ресурсів організму. У людей з високим 

ступенем прояву навіювання формується модель адаптивної реакції за типом 

«пасивного очікування», яка сприяє економії адаптаційних ресурсів і спрямована 

на пристосування до умов тривалого стресу. Можливо виявлена реакція 

військовослужбовців на вплив чинників бойового стресу викликана різним 

ступенем навіюваності цих осіб, оскільки в цих умовах характеристика 
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навіювання певним чином пов`язана з передбаченням майбутніх наслідків їх дії, 

відіграє велику роль. 

 

Рис. 3.7 Стрес-фактори організації забезпечення життєдіяльності «умови життєдіяльності», що 

впливає на учасників антитерористичної операції на сході України. Порівнювались рівні 

відповідних факторів для групи «гіперчутливих» та «гіпочутливих» осіб, що перебували в зоні 

бойових дій за t критерієм Стьюдента. 

Другим за значимістю впливу на військовослужбовців виявився чинник 

«тривалість перебування в умовах низьких температур». Цей чинник має високі 

значення як в групі «В», так і в групі «Н», хоча на групу «В» він чинить набагато 

більший вплив. Причиною значної дії цього чинника є не лише польові умови 

життя, але і забезпечення військовослужбовців відповідним одягом, взуттям, 

умовами обігріву та ін. Важливим для організації перебування 

військовослужбовців в зоні бойових дій є виявлений факт значно нижчої оцінки 

тривалого впливу високої температури  на організм військовослужбовців. 

Причому ця особливість проявляється як у представників групи «В», так і у 

представників групи «Н». Такий стан справ, ймовірно, пов'язаний з тим, що 

пристосованість до високих температур у сучасного населення України набагато 

вища, ніж до низьких. Це обумовлено географічним положенням держави. 

Додатково можна відмітити, що легкий одяг, що носиться в літні місяці є більш 
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комфортнішим для людини, чим зимовий, обтяжений його досить великою 

вагою, що знижує рухливість військовослужбовця і заважає виконанню ним 

своїх професійних обов'язків. 

Ще два чинники, рівень яких перевищує 50%, пов'язані з комфортністю 

побутових і бойових умов життєдіяльності. Їх виразність пов'язана з рівнем 

комфортності перебування в колективі в побутових і бойових умовах 

життєдіяльності. Тут доречно підкреслити, що під час перебування в складних 

фронтових умовах життя в колективі формується «бойове братерство», що є 

сприятливим середовищем для розвитку між особистих стосунків. Недаремно 

поранення бойового товариша сприймається його товаришами по службі 

набагато сильніше, ніж вірогідне власне поранення (рис. 3.4). Проте, все ж, 

відсутність навичок жити і взаємодіяти в колективі за наявності різноманітних 

жорстких випробувань викликає у людей істотну напругу і дискомфорт, який 

дещо вищий у чутливих людей в умовах бою, чим в звичайних умовах служби. 

Наступним за рівнем дії на військовослужбовців являється чинник «якість 

медичної допомоги». Для умов військових дій цей чинник має вирішальне 

значення у разі поранення або хвороби військовослужбовця або його товариша, 

які можуть статися у будь-який момент часу. Звичайно, він більше значущий для 

«гіперчутливих» військовослужбовців, але і для осіб «гіпочутливих» він має 

важливе значення.  

Таким же значущим є чинник «монотонності діяльності». Цей чинник 

зазвичай враховується обмаль, але грає велику роль при здійсненні бойового 

чергування, яке пов'язане з наявністю однорідних дій із спостереження за 

супротивником, особливо в умовах проведення «окопної війни». Виявляється, 

навіть в умовах військових дій чинник монотонії не тільки продовжує діяти, але 

й посилює свою роль. Це, мабуть, пов'язано з наявністю досить великих 

проміжків часу, коли бійці здійснюють спостереження за супротивником або ж 

просто чекають вказівок вищого командування, без проведення яких-небудь 

активних дій. У таких ситуаціях у багатьох людей швидко розвивається стан 

монотонії, що дещо схожий за своїми симптомами із стомленням і, 
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характеризується пониженням рівня пильнування, зменшенням готовності до 

екстрених дій, сонливістю, апатією та ін. Розвиток таких симптомів може 

свідчити про значне зниження боєздатності військовослужбовця. Вагомим є факт 

наявності великої групи людей (група «Н»), на яких монотонія не чинить такого 

істотного впливу. У цієї групи дія однорідних умов діяльності викликає 

приблизно в 10 разів меншу реакцію незадоволення ситуацією, що створилася. 

Звичайно, у частини представників цієї групи стан монотонії не розвивається 

унаслідок відсутності однорідної роботи. Але інша вагома частина є просто 

стійкою до розвитку стану монотонії. Тому вирішальним заходом за наявності 

таких однорідних навантажень при виконанні службових обов'язків являється 

професійний відбір - виділення осіб схильних і стійких до розвитку стану 

монотонії. Використання осіб, стійких до розвитку монотонії для виконання 

однорідних робіт є адекватним, а доручення таких робіт людям, схильним до 

розвитку монотонії, відгукнеться підвищенням вірогідності появи 

непередбачуваних ситуацій. 

На організм людини, що знаходиться в умовах бойових дій, значно впливає 

чинник «підвищеної вологості і наявності атмосферних опадів». Наявність 

такого чинника обумовлена польовими умовами перебування в зоні проведення 

бойових дій (бліндажі, намети). Звичайно, в цьому випадку інтенсивність впливу 

цього чинника посилюється, особливо, у «гіперчутливих» людей (група «В»), 

викликаючи у них не лише неприємні відчуття, але і додатково сприяючи 

формуванню простудних захворювань та загостренню хронічних хвороб. 

Представники групи «Н», при цьому відмічають невисоку виразність дії 

обговорюваного чинника. Таке відношення до його впливу, ймовірно, викликане 

комфортними умовами перебування в умовах бойових дій для цих осіб. 

Найменшу значущість має чинник «недоїдання». Тут необхідно 

підкреслити, що у міру впорядкування діяльності служби забезпечення армії і 

активної участі волонтерів у вирішенні цієї проблеми, недоїдання поступово 

перестає бути значущим чинником в життєдіяльності військовослужбовців. 

Проте, навіть в цьому випадку виразність дії цього чинника на  представників 
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групи «В» досягає 40%. З іншого боку, існує група осіб, дія чинника 

«недоїдання» на яких мінімальна. Ми далекі від думки, що є група осіб, для яких 

режим харчування і кількість їжі є несуттєвими. Мабуть, в групу «Н» потрапили 

люди для яких проблема недоїдання як правило не існує чи вирішується тим чи 

іншим способом. 

Інша група чинників, пов'язана з медико-санітарним благополуччям 

військовослужбовців, що перебувають в зоні проведення бойових дій (рис. 3.8). 

Дія різних проаналізованих чинників «санітарно-гігієнічних умов перебування в 

умовах бойових дій»  для представників відповідної групи тут знаходиться на 

приблизно одному і тому ж рівні. Причому для представників групи «В» 

враження про шкідливий вплив чинників коливається в інтервалі 43-52%, а для 

представників групи «Н» - 20-26%. Таким чином, спостерігається істотна 

відмінність вражень про дію санітарно-гігієнічних характеристик середовища 

(р<0,05). 

 

Рис. 3.8 Стрес-фактори організації забезпечення життєдіяльності «санітарно-гігієнічні умови», 

що впливає на учасників антитерористичної операції на сході України. Порівнювались рівні 

відповідних факторів для групи «гіперчутливих» та «гіпочутливих» осіб, що перебували в зоні 

бойових дій за t критерієм Стьюдента. 
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Такий стан справ можна пояснити не лише відсутністю санітарно-

гігієнічних проблем у частини військовослужбовців, що перебувають в зоні 

проведення бойових дій. Оскільки класифікація цих груп здійснювалася за усіма 

дослідженими показниками, можна зробити висновок, що об'єктивно існує така 

група військовослужбовців, для яких мотивація до захисту вітчизни настільки 

велика, що усі інші чинники для них є набагато менш значущими. Тому вони 

почувають себе комфортно не лише за наявності несприятливих санітарно-

гігієнічних умов мешкання, але і при несприятливій дії, наприклад, чинників 

«умови життєдіяльності». 

Ще одна група чинників об'єднана під назвою «умови побуту». Тут 

оцінюються умови проживання військовослужбовців в зоні проведення бойових 

дій: у бліндажах, наметах або зруйнованих будинках (рис. 3.9).  

 

Рис. 3.9 Стрес-фактори організації забезпечення життєдіяльності «умови проживання», що 

впливає на учасників антитерористичної операції на сході України. Порівнювались рівні 

відповідних факторів для групи «гіперчутливих» та «гіпочутливих» осіб, що перебували в зоні 

бойових дій за t критерієм Стьюдента. 

При обговоренні впливу цієї групи чинників можна констатувати, що 

діапазон їх значень є неоднаковим для різних груп військовослужбовців: 30-40% 
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для представників групи «В» і 12-15% для представників групи «Н». Аналіз 

представлених даних показав, що як для однієї, так і для іншої групи існує певна 

тотожна закономірність виразності дії на організм людини умов проживання. 

Найменш сприятливими вважаються умови проживання у бліндажі, а 

сприятливішими - проживання в зруйнованих будівлях. Проміжне положення 

займають умови проживання в наметах. Проте за наявності виділеної тенденції 

внутрішньо групова достовірна відмінність вражень від умов проживання у 

вказаних місцях не спостерігається як у представників групи «В», так і у 

представників групи «Н». В той же час між групова відмінність, як і в попередніх 

описаних випадках, є істотною (р<0,05), що також свідчить про наявність 

сильнішої мотивації військовослужбовців групи «Н», що маскує дію інших 

чинників. 

І, нарешті, досить низький пріоритет у ряді діючих чинників має група 

чинників, що характеризують вплив між особистих стосунків (рис. 3.10).  

 

Рис. 3.10 Стрес-фактори організації забезпечення життєдіяльності «міжособистісні контакти», 

що впливає на учасників антитерористичної операції на сході України. Порівнювались рівні 

відповідних факторів для групи «гіперчутливих» та «гіпочутливих» осіб, що перебували в зоні 

бойових дій за t критерієм Стьюдента. 

Розкид вражень щодо впливу вказаних чинників в обох групах самий 
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групи «Н» від 11 до 12%. Між групова відмінність даних показників тут, 

природно, існує, як і в попередніх розглянутих випадках. 

Узагальнюючи отримані дані можна відмітити, що спостерігається суттєво 

різна виразність відчуттів щодо впливу на військовослужбовців різноманітних 

чинників їх професійної діяльності.  Проте, якщо відчуття від дії групи чинників 

бойового середовища є більш менш однорідними у осіб досліджуваної групи, то 

відчуття групи чинників організації забезпечення життєдіяльності є суттєво 

неоднаковими: виділені групи з гіперактивними та гіпоактивними реакціями на 

дію цих чинників. Причиною виникнення такої ситуації ймовірно є те, що група 

чинників бойового середовища є незвичною для всіх військовослужбовців, а на 

відчуття до дії групи факторів  організації забезпечення життєдіяльності 

суттєвий вплив має досвід військовослужбовця перебувати в різних умовах 

мирного та воєнного життя, його індивідуальна чутливість до дії цих чинників 

тощо. 

 

3.3 Оцінка ступеня пов’язаності окремих груп зовнішніх чинників 

бойового середовища 

З допомогою факторного аналізу були виділені фактори, що об’єднують 

споріднені чинники зовнішнього бойового середовища (рис. 3.11). Показано 

існування чотирьох груп екстремальних чинників зовнішнього середовища, які 

концентруються за ступенем їх спорідненості. Зміст виділених з допомогою 

факторного аналізу чинників є тотожним з емпірично згрупованими чинниками 

зовнішнього середовища. Слід відмітити, що загальна «вага» всіх виокремлених 

факторів складає 59,8% загальної дисперсії, що для даних, отриманих шляхом 

анкетування є досить вагомим представництвом. Така «вага» свідчить про 

достатньо велику детермінованість коливань чинників середовища та про 

одноманітність  вражень військовослужбовці на яких діють стресогенні фактори 

бойового середовища. 
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Рис. 3.11 Факторна модель стрес-факторів «середовища» та оцінка їх впливу на розвиток 

бойового стресу (пояснюють 59,8% загальної дисперсії). 

Примітки: 

F1 – група факторів «фізичні» (пояснює 18,1 % загальної дисперсії).  

F2 – група факторів дії «антиципації» (пояснює 19,5 % загальної дисперсії). 

F3 – група факторів «організаційні» (пояснює 12,3 % загальної дисперсії). 

F4 – група факторів «інформаційні» (пояснює 9,9 % загальної дисперсії). 

1 - Обстріл реактивною системою залпового вогню «Град», «Ураган» і т. д., 2 - Обстріл з 

мінометів, 3 - Обстріл з танка, 4 - Обстріл артилерії, 5 - Обстріл снайпера, 6 - Поранення 

бойового товариша, 7 - Смерть бойового товариша, 8 - Страх отримати поранення, 9 - Страх 

стати інвалідом (в результаті поранення), 10 - Боязнь наступити на міну (розтяжку), 11 - Боязнь 
наїзду на фугасну міну, 12 - Боязнь потрапити в полон, 13 - Невпевненість в прогнозах 

командирів, непередбачуваність реального розвитку ситуації, 14 - Некомпетентність 

командирів, 15 - Недостатність бойової підготовки та бойового духу товаришів по службі, 16 

- Страх безпосереднього зіткнення з піхотою противника в наступі, 17 - Страх безпосереднього 

зіткнення з піхотою противника в обороні, 18 - Постійне очікування можливого 

безпосереднього контакту з противником, при виконанні завдань. 

 

Аналіз отриманих даних показує, що одним з потужніших факторів, який 

пояснює 18,1% загальної дисперсії аналізованих даних, є  «фізичний» фактор. 

Він складається з чинників впливу на людину обстрілу з реактивної системи 

залпового вогню, обстрілу з мінометів, обстрілу з танка, обстрілу з артилерії та 

обстрілу снайпера. Концентрація цих чинників в одному факторі свідчить про 

1

2

3

4
5

F4 F3

F1 F2
10

9

7

8

14

13

12

11

6

15

16

17

18



66 

наявність особливих психологічно взаємопов’язаних вражень від впливу 

різноманітної зброї противника. Близьким за потужністю стрес-фактором 

бойового середовища виділено фактор «антиципації», який охоплює 19,5 % 

загальної дисперсії аналізованих даних. Виділення саме фактору прогнозування 

майбутніх наслідків дії компонентів бойового середовища, який складається з 

компонентів: поранення бойового товариша, смерть бойового товариша, страх 

отримати поранення, страх стати інвалідом, боязнь наступити на міну, боязнь 

наїзду на фугасну міну та боязнь потрапити в полон свідчить про те, що не тільки 

сам факт здійснення даної події, але й тільки передбачення її можливого наслідку 

викликає у військовослужбовця інтенсивну негативну реакцію.  

Цей факт потрібно ураховувати при проведенні психологічної підготовки 

перед відправленням людини в зону бойових дій. Менш вагомим є 

«організаційний» фактор, який пояснює 12,3 % загальної дисперсії аналізованих 

даних. Він складається з таких компонентів: невпевненість в прогнозах 

командирів, пов’язаних з непередбаченістю розвитку бойової ситуації, 

некомпетентність командирів, недостатність бойової підготовки та бойового 

духу товаришів по службі. 

Виокремлення цих взаємопов’язаних компонентів в окремий фактор 

говорить про достатньо велику роль відчуття впевненості в якості управління 

боєм та бойовим досвідом товаришів по службі. Звісно, бойовий досвід, набутий 

військовими за останній час, впливає на ступінь впевненості 

військовослужбовця при виконанні завдань. Але достатньо велика вага цього 

фактору свідчить про те, що в окремих випадках управління військами є ще 

недостатньо якісним і цьому факту потрібно приділяти особливу увагу.  

Найменш вагомим є «інформаційний фактор», який пояснює 9,9% 

загальної дисперсії. Складовими цього фактору є наступні компоненти: страх 

безпосереднього зіткнення з піхотою противника в наступі, страх  

безпосереднього зіткнення з піхотою противника в обороні, постійне очікування 

можливого безпосереднього контакту з противником при виконанні завдань. Цей 

комплекс взаємопов’язаних чинників теж має свої особливості, пов’язані з 
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наявністю певної взаємо спорідненості різних за своїм змістом вражень від 

контактів з противником. Виокремлення цих компонентів в один фактор 

обумовлено не тільки спорідненістю отриманих комбатантом вражень від 

присутності в зоні бойових дій, але й, вірогідно, з тим, що декілька років такої 

служби призвели не тільки до набуття певного досвіду комбатантами, але й до 

звикання до дії факторів такого середовища. 

Таким чином, проведений аналіз дозволив не тільки виділити групу 

прихованих, неявних факторів, які формують бойовий стрес у комбатантів, але й 

зрозуміти зміст, напрям і особливості дії цих факторів на їх психічну сферу. 

 Як було показано вище, вплив фактору «життєдіяльності» є неоднорідним 

для підгруп «гіперчутливих» та «гіпочутливих» військовослужбовців. Тому 

подальший аналіз цих підгруп був проведений окремо. З допомогою факторного 

аналізу даних підгрупи «гіперчутливих» були виділені чотири фактори, що 

об’єднують споріднені чинники «забезпечення життєдіяльності» (рис. 3.12). Тут 

слід відмітити, що загальна «вага» всіх показаних факторів складає 68,3% 

загальної дисперсії. Це демонструє достатньо велику детермінованість коливань 

виділених чинників та про одноманітність вражень військовослужбовців від їх 

дії. Аналіз отриманих даних показує, що найбільш вагомим фактором, який 

пояснює 26,6 % загальної дисперсії аналізованих даних є фактор «умови 

життєдіяльності», який складається з чинників, що характеризують вплив: 

недоїдання  (з причини нераціонального і непостійного харчування), тривалого 

перебування в умовах низьких температур, тривалого перебування в умовах 

спеки, підвищеної вологості, опадів, комфортності перебування в колективі (в 

бою), комфортності перебування в колективі (в побутових умовах), віддаленості 

і тривоги за близьких, якості медичної допомоги (нехватка індивідуальних 

медичних аптечок та ін.), тривалої одноманітної роботи (монотонна робота). 

Групування цих чинників в одному факторі свідчить про наявність особливих 

психологічно взаємопов’язаних вражень від їх впливу. 
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Рис. 3.12 Факторна модель стрес-факторів «забезпечення життєдіяльності» та їх вплив на 

розвиток стресу у військовослужбовців, які були віднесені до групи «гіперчутливі» 

(пояснюють 68,3% % загальної дисперсії). 
Примітки: 

F1 – фактор  «умови проживання» (пояснює 15,9 % загальної дисперсії);  

F2 – фактор дії «умови життєдіяльності» (пояснює 26,6 % загальної дисперсії); 

F3 – фактор «санітарно-гігієнічні умови» (пояснює 17,1 % загальної дисперсії); 

F4 – фактор «комфортність міжособистісних контактів» (пояснює 8,7 % загальної дисперсії); 

1 - Проживання у бліндажі. 2 - Проживання у палатці, 3 - Проживання у зруйнованих будівлях, 

4 - недоїдання  (з причини нераціонального і непостійного харчування), 5 - тривале перебування в 

умовах низьких температур, 6 - тривале перебування в умовах спеки, 7 - підвищена вологість, опади, 

8 - комфортність перебування в колективі (в бою), 9 - комфортність перебування в колективі (в 

побутових умовах), 10 - віддаленість і тривога за близьких, 11 - якість медичної допомоги (нехватка 

індивідуальних медичних аптечок та ін.) 12 - тривала одноманітна робота. (монотонна робота), 

13 - перебування в умовах грязі під ногами, 14 - відсутність можливості регулярної помивки, 

15 - відсутність можливості завжди одягнути чистий одяг, 16 - порушення звичного режиму сну 

(тривалість, безперервність), 17 - недостатність екіпірування, 18 - часті конфлікти з командирами, 

19 - конфліктні ситуації з товаришами по службі. 

 

Наступним за потужністю стрес-фактором виділено фактор «санітарно-

гігієнічні умови», який охоплює 17,1 % загальної дисперсії аналізованих даних. 

Компонентами цього фактору є: перебування в умовах грязі під ногами, 

відсутність можливості регулярної помивки, відсутність можливості завжди 

одягнути чистий одяг, порушення звичного режиму сну (тривалість, 

1

2

3
4

5

F4 F3

F1 F2
10

9

7
8

14

13

12

11

6

151617

19

18

20



69 

безперервність), враження від їх дії  викликає у військовослужбовця інтенсивну 

досить схожу негативну реакцію. Це потрібно враховувати перед відправленням 

людини в зону бойових дій та проведенні психологічної підготовки особового 

складу. Менш вагомим є фактор  «умови проживання», який пояснює 15,9  % 

загальної дисперсії аналізованих даних. Він складається з таких компонентів: 

проживання у бліндажі, проживання у палатці, проживання у зруйнованих 

будівлях. Найменш вагомим є фактор «комфортність міжособистісних 

контактів», який пояснює 8,7 % загальної дисперсії. Складовими цього фактору 

є наступні компоненти: часті конфлікти з командирами та конфліктні ситуації з 

товаришами по службі. Цей комплекс взаємопов’язаних чинників теж має свої 

особливості, обумовлені взаємо спорідненістю вражень від відносин з бойовими 

побратимами. Ймовірно виокремлення цих компонентів в один фактор 

обумовлено не тільки спорідненістю отриманих комбатантом вражень 

спілкування з товаришами по службі, але й недостатнім рівнем самореалізації 

особистості в бойових умовах.  

Також з допомогою факторного аналізу були виділені чотири фактори, що 

об’єднують споріднені чинники «забезпечення життєдіяльності» для групи 

опитаних військовослужбовців,  які були віднесені до групи «гіпочутливі» 

(рис. 3.13). Тут слід відмітити, що сумарна «вага» всіх показаних факторів 

складає 49,9 % загальної дисперсії, що набагато менше, ніж в групі 

«гіперчутливих». Такий результат свідчить про те, що в групі «гіпочутливих» 

спостерігається набагато менша детермінованість аналізованих даних, оскільки 

одностайних, взаємопов’язаних відповідей на запропоновані питання у 

представників цієї групи набагато менше. Тому можна сформулювати наступне 

міркування: представники групи «гіпочутливих» вірогідно мають більший 

досвід в перебуванні в зоні проведення бойових дій, тому їх враження щодо 

впливу умов життєдіяльності є більш незалежними від думки інших 

військовослужбовців. 

Аналіз отриманих даних показує, що найбільш вагомим стрес-фактором є 

фактор «санітарно-гігієнічні умови», який охоплює 16,1 % загальної дисперсії 
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аналізованих даних. Компонентами цього фактору є: перебування в умовах грязі 

під ногами, відсутність можливості регулярної помивки, відсутність можливості 

завжди одягнути чистий одяг, порушення звичного режиму сну (тривалість, 

безперервність). 

 

Рис. 3.13 Факторна модель стрес-факторів «забезпечення життєдіяльності» та їх вплив на 

розвиток стресу у військовослужбовців, які були віднесені до групи «гіпочутливі» (пояснюють 

49,9 % загальної дисперсії). 

Примітки: 
F1 – фактор  «умови проживання» (пояснює 12,4 % загальної дисперсії);  

F2 – фактор дії «умови життєдіяльності» (пояснює 11,4 % загальної дисперсії); 

F3 – фактор «санітарно-гігієнічні умови» (пояснює 16,1 % загальної дисперсії); 

F4 – фактор «комфортність міжособистісних контактів» (пояснює 10,0 % загальної дисперсії); 

1 - Проживання у бліндажі. 2 - Проживання у палатці, 3 - Проживання у зруйнованих будівлях, 

4 - недоїдання  (з причини нераціонального і непостійного харчування), 5 - тривале 

перебування в умовах низьких температур, 6 - тривале перебування в умовах спеки, 7 - 

підвищена вологість, опади, 8 - комфортність перебування в колективі (в бою), 9 - 

комфортність перебування в колективі (в побутових умовах), 10 - віддаленість і тривога за 

близьких, 11 - якість медичної допомоги (нехватка індивідуальних медичних аптечок та ін.) 

12 - тривала одноманітна робота. (монотонна робота), 13 - перебування в умовах грязі під 

ногами, 14 - відсутність можливості регулярної помивки, 15 - відсутність можливості завжди 

одягнути чистий одяг, 16 - порушення звичного режиму сну (тривалість, безперервність), 17 - 

недостатність екіпірування, 18 - часті конфлікти з командирами, 19 - конфліктні ситуації з 

товаришами по службі. 
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Другим за вагомістю котрий пояснює 12,4 % загальної дисперсії 

аналізованих даних є  фактор «умови проживання» та складається з таких 

компонентів: проживання у бліндажі, проживання у палатці, проживання у 

зруйнованих будівлях. Наступний фактор «умови життєдіяльності»  він пояснює 

11,4 % загальної дисперсії аналізованих даних, до його складу входять наступні  

чинники: вплив недоїдання  (з причини нераціонального і непостійного 

харчування), тривале перебування в умовах низьких температур, тривале 

перебування в умовах спеки, підвищена вологість, опади, комфортність 

перебування в колективі (в бою), комфортність перебування в колективі (в 

побутових умовах), віддаленість і тривога за близьких, якість медичної допомоги 

(нехватка індивідуальних медичних аптечок та ін.), тривала одноманітна робота 

(монотонна робота). І найменш вагомим у цій групі є фактор «комфортність 

міжособистісних контактів», він пояснює 10,0 % загальної дисперсії. 

Складовими компонентами цього фактору є вплив чинників часті конфлікти з 

командирами та конфліктні ситуації з товаришами по службі. Отже проведений 

аналіз дозволяє виділити групу прихованих, неявних факторів, які формують 

стрес у комбатантів в побутових умовах на полі бою, але й зрозуміти зміст, 

напрям і особливості дії цих факторів на їх психічну сферу.  

Таким чином, не дивлячись на те, що перелік компонентів винайдених 

факторів в групі «гіперчутливих» та «гіпочутливих» є однаковим, слід 

відзначити, що «вага» цих факторів в різних групах значним чином 

відрізняється. Такий стан речей дозволяє сформулювати судження, що набутий 

досвід перебування в зоні проведення бойових дій і ступінь чутливості до дії 

окремих факторів середовища певним чином трансформує відношення 

військовослужбовців до комфортності свого перебування в цій зоні. Отримані 

результати слід враховувати при організації побуту військовослужбовців в зоні 

бойових дій, а також при формуванні військових колективів.  
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3.4 Особливості спорідненості вражень про вплив чинників бойового 

середовища на військовослужбовців, що приймали участь в бойових діях 

В підрозділах 3.1 та 3.2 було встановлено, що не всі чинники мають 

однакову «вагу». Вплив деяких з них надвисокий, наприклад, страх стати 

інвалідом чи смерть бойового товариша. Інші, не зважаючи на свою важливість, 

мають меншу «вагу» в комплексі досліджуваних факторів. тому досить 

важливою є поглиблена оцінка спорідненості виявлених відчуттів 

військовослужбовців окремо в кожній з виділених груп чинників. Зацікавленість 

в такій інформації пов’язана з тим, що формування певного емоційного стану 

військовослужбовця відбувається під дією декількох психологічних механізмів, 

а сильно взаємопов’язані відчуття від дії чинників свідчать про їх приналежність  

до формування відповідного процесу, який впливає на поведінкові реакції цих 

осіб. Вірогідно, що чим більшою є різноманітність цих процесів в формуванні 

емоційного стану військовослужбовців, тим багатогранніше є спектр їх відчуттів 

і тим більш нестійким є їх стан в складних умовах бойових дій. 

Для виявлення спорідненості відчуттів різних психологічних 

характеристик був застосований кластерний аналіз за допомогою якого 

побудовані дендрограми, що визначають ступінь зв’язку окремих відчуттів за 

критерієм кореляції Пірсона. Дані, про ступінь спорідненості характеристик 

стрес-чинників бойового середовища наведені на рис. 3.14. 

На рис. 3.14А описана ступінь схожості вражень від дії групи «фізичних» 

чинників. Характер взаємовідношень цих вражень має «драбинчасту» структуру. 

Дія кожного з аналізованих чинників поєднується з дією попередніх, але з 

меншою силою зв’язку. Можна побачити що найбільш близькими за 

сформованими у військовослужбовця враженнями від дії окреслених чинників, є 

«обстріл реактивними системами залпового вогню» та «обстріл з мінометів». 

Така спорідненість отриманих вражень може бути пов’язана з тим, що і при 

обстрілі реактивними системами залпового вогню і при обстрілі з мінометів, з 

моменту пострілу до моменту ураження проходить деякий час, який іноді 

дозволяє військовослужбовцю сховатися в укриття. Перелічені чинники також 
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найбільш часто та потужно впливають на бійців. Їх «вагомість» обумовлена ще 

й тим, що більшість з опитаних військовослужбовців майже кожен день, 

проведений в зоні бойових дій, піддавався дії саме цих чинників.  

  
 
Рис. 3.14 Стрес-фактори: А – група «фізичних» чинників; Б – група «інформаційних» 

чинників; В – група чинників «антиципації»; Г – група «організаційних» чинників. На осі 

абсцис позначені номери взаємодіючих чинників. На осі ординат – величина (1-r), де r –

коефіцієнт кореляції Пірсона. 

 

Чинники «обстріл з танка» та «обстріл артилерії» менше пов’язані з 

попередніми. Вони мають інші риси впливу на організм учасників бойових дій. 

По-перше, вони володіють великою руйнівною силою. А, по-друге, після 

проведеного супротивником пострілу бійцям майже не залишається часу для 

захисту від ураження. Найбільш відособленим є чинник «обстріл снайпера». 

Його безпосередня дія дещо відрізняються від впливу вище розглянутих 

чинників цієї групи. Такий феномен відособленості можна пояснити тим, що 

серед розглянутих чинників при обстрілі снайпера застосовується стрілецька 

зброя, яка має меншу руйнівну дію, і потребує дещо іншої тактики укриття від 

ураження. 

Таким чином, можна констатувати, що ступінь нервово-емоційного 

напруження від впливу кожного з чинників «фізичного» фактору на 
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військовослужбовців в зоні бойових дій утворюється, в основному, за рахунок 

руйнівної сили різного виду зброї (рис. 3.2). Разом з тим, виявлено, що дія 

окремих чинників на ступінь нервово-емоційного напруження, має ефект 

спорідненості вражень декількох з них. Особливо це стосується  «обстрілу 

реактивними системами залпового вогню» та «обстріл з мінометів». Цю групу 

можна виділити в окремий механізм. Інші чинники: «обстріл з танка», «обстріл з 

артилерії» поступово доповнюють емоційні враження (рис 3.14 А). Кожен з цих 

чинників має дещо різний вплив на побудову психологічних вражень, ймовірно 

обумовлений неоднаковою тактикою укриття. Виявлене явище потрібно 

враховувати при реалізації психологічної підготовки та набуття навичок захисту 

від різного виду зброї.  

В групі «інформаційних» чинників (рис. 3.14 Б) можна умовно виділити 

два кластери дія складових кожного з яких дещо взаємно підсилюється. В один 

кластер входять чинники з найбільш подібними відчуттями: «страх 

безпосереднього зіткнення з піхотою противника в наступі» та «страх 

безпосереднього зіткнення з піхотою противника в обороні». Напевне цю 

спорідненість можна пояснити обставинами позиційного протистояння 

ворогуючих сторін. Інший кластер складається з одного чинника - «постійне 

очікування безпосереднього контакту з противником». Його психологічна 

природа пов’язана з підтримкою постійної психологічної готовності до цього 

контакту і відрізняється від відчуття страху, викликаного іншими чинниками цієї 

групи. Але постійна дія «інформаційних» чинників значно підсилює вплив цього 

фактору на психічний стан бійців.  

В групі чинників «антиципації» (рис. 3.14 В), теж можна виділити два 

кластера, взаємодія яких відбувається на дуже низькому рівні. Один з них має 

найвищий вплив на психологічний стан бійця і обумовлений виникненням 

«страху стати інвалідом в результаті поранення» та раптово опинитися слабким 

і безпорадним, що у багатьох людей сильніше страху смерті.  

Другий кластер має перелік чинників де спостерігається певна схожість 

всіх вражень на середньому рівні. Це свідчить про те, що ці чинники, 
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віддзеркалюючи потенційну небезпеку від фізичних ушкоджень чи моральних 

втрат, посилюють дію один одного та разом значною мірою впливають на 

психічний стан військовослужбовця. 

Остання група, що представляє «організаційний» фактор, який теж 

складається з декількох чинників (рис. 3.14 Г). В цій групі  чинник 

«стурбованість про наслідки особистих помилкових дій» є найбільш значущим і 

викликає відчуття не схожі з відчуттями, що виникають від впливу інших 

чинників. Він досить слабо пов’язаний з іншими чинниками. Аналізований 

фактор також має два достатньо сильно пов’язаних чинника: «невпевненість в 

прогнозах командирів, непередбачуваність реального розвитку ситуації» та 

«некомпетентність командирів». Напевне цей зв’язок викликаний спорідненими 

враженнями щодо визначеності поточної ситуації, яка є вирішальною в процесі 

розвитку бою. І звісно, якщо військовослужбовець вважає, що його командир є 

некомпетентним, то відповідно і всі його прогнози щодо розвитку реальної 

ситуації будуть викликати невпевненість. Найменш значимим в цій групі є 

чинник «недостатність бойової підготовки, бойового духу товаришів по службі» 

(рис 3.5). Цей чинник безпосередньо пов’язаний з чинниками, що 

віддзеркалюють роль командира та, як і всі інші чинники цієї групи підсилює 

інтегральну дію «організаційного» фактору.  

В будь-якій війні побутові питання не тільки мають важливе самостійне 

значення, але нерідко переростають в проблему, яка підриває або, навпаки, 

зміцнює моральний і бойовий дух особового складу [120]. Одночасна оцінка 

впливу на психоемоційний стан військовослужбовців груп чинників «умови 

життєдіяльності» військовослужбовців дасть змогу отримати більш повну 

картину умов їх перебування в зоні бойових дій. 

На рис. 3.15 А представлена дендрограма, яка описує схожість вражень від 

дії чинників «побутові умови». Цікавим є факт, що у групі військовослужбовців 

«гіперчутливі», чинник «проживання в бліндажі» та чинник «проживання у 

зруйнованих будівлях» мають більшу схожість вражень. Для розуміння цього 

феномену можна представити такі міркування. Справа в тому, що за 
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комфортністю умов проживання бліндаж і споруда є неоднаково зручними (рис 

3.9), але такий щільний зв'язок цих чинників можна пояснити тим, що за своєю 

фортифікаційною здатністю вони досить споріднені (рис. 3.15 А).  Проживання 

в палатці по рівню комфорту є проміжним (рис. 3.9).  

 

Рис. 3.15 Стрес фактори життєдіяльності: А - група чинників «побутові умови» Б – 

група чинників «умови життєдіяльності». 

У групі військовослужбовців «гіпочутливі» враження від дії чинників умов 

життєдіяльності є більш-менш однаковими. Тобто за своїм рівнем і структурою 

зв’язків у військовослужбовців обох груп взаємодію чинників «побутових умов» 

можна вважати приблизно однаковою. Чинники групи «умови життєдіяльності» 

(рис. 3.15 Б), як у групі військовослужбовців «гіперчутливі» так і у групі 

«гіпочутливі», мають надзвичайно складну структуру кластерів, але вони мають 

також ряд схожих за відчуттям ознак. Наприклад окремо можна виділити 

кластери чинників які пов’язані з погодними умовами та температурними 

режимами, і кластери пов’язані з комфортністю перебування в колективі (в 

бойових та побутових умовах). Як у групі військовослужбовців «гіперчутливі» 

так і у групі «гіпочутливі», ці чинники є досить схожі за враженнями від їх дії, 

але мають різний рівень впливу на відчуття військовослужбовців різних груп. 
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Слід зазначити, що чинник «тривала одноманітна робота (монотонна робота)» у 

групі «гіпочутливі» викликає враження що відрізняються від всіх інших 

чинників групи «умови життєдіяльності», а у військовослужбовців групи 

«гіперчутливі» враження від даного чинника мають деяку схожість з іншими 

чинниками і суттєво не виділяються в окремий кластер. Отже можна говорити 

про те що військовослужбовці групи «гіперчутливі»  

Чинники групи «санітарно-гігієнічні умови» (рис. 3.16 А) мають також 

досить складну структуру кластерів, але чітко видно, що в обох групах 

військовослужбовців найбільш схожі між собою враження виникають від дії 

чинників «відсутність можливості регулярної помивки» та «відсутність 

можливості завжди одягнути чистий одяг». Це напевно пояснюється тим, що як 

правило після помивки люди звикли одягати чистий одяг, і відсутність 

можливості одного з цих факторів викликає приблизно одинакові відчуття. 

Також видно що чинник «недостатність екіпірування» у групі 

військовослужбовців «гіпочутливі» викликає враження які не схожі з 

враженнями, що викликаються дією інших чинників «санітарно-гігієнічні 

умови»  

В останній групі чинників «між особисті стосунки» враження, що 

викликаються дією чинників «часті конфлікти з командирами» та «часті 

конфліктні ситуації з товаришами по службі» мають більшу спорідненість у 

військовослужбовців які були віднесені до групи «гіпочутливі». Тут можна 

сказати що для військовослужбовців групи «гіперчутливі» має значення з ким 

виникають конфліктні ситуації, в той час як для «гіпочутливих» будь які 

конфлікти викликають приблизно одинакові відчуття, адже конфлікт в будь-

якому випадку потрібно вирішувати. 
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Рис. 3.16 Стрес фактори життєдіяльності: А – чинники «санітарно-гігієнічні умови»  

Б – чинники «між особисті стосунки» 

Отже, узагальнивши отримані дані можна сказати, що багато різних 

чинників бойового середовища, які діють на організм здорових 

військовослужбовців, викликають схожі між собою враження від своєї дії. 

Виявлені чинники, що викликають споріднені відчуття, дають можливість 

розробляти комплекс заходів, які будуть мати схожий підхід спрямований на 

зменшення рівня шкідливого впливу на військовослужбовців, що в майбутньому 

будуть піддаватись їх впливу. 

При розробці комплексу заходів для профілактики негативного впливу 

стрес чинників потрібно враховувати, що психологія людини, її суб’єктивне 

сприйняття складного бойового середовища, відношення до  техніки, до 

забезпечення власної та безпеки людей, які знаходяться поруч, поведінку в 

екстремальних ситуаціях, здатність адекватної оцінки і ухвалення правильних 

рішень в стресових умовах, - увесь цей комплекс психологічних проблем 

надзвичайно важливий для забезпечення високого рівня безпеки кожного 

військовослужбовця.  
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Результати діяльності та безпека праці, в цілому значною мірою залежать 

від психофізіологічного стану людини. Людським чинником в умовах бойових 

дій є широкий круг психофізіологічних і фізіологічних властивостей, які мають 

люди що, так або інакше, чинять значний вплив на якість, ефективність і безпеку 

виконання поставлених завдань. Тому для ефективної роботи важливим є 

збереження і підвищення психофізіологічної стійкості (надійності) особового 

складу що залучається до виконання завдань в екстремальних умовах, що можна 

досягнути шляхом психофізіологічного обстеження з визначенням професійної 

спрямованості на етапі призову до служби в збройних силах, та 

психофізіологічним супроводом протягом проходження служби.  

Механізми психічної діяльності людини, особливо в бойових умовах 

залишаються ще далеко не вивченими. Велику роль відіграють між особисті 

стосунки в бойовому колективі. Конфлікти, що виникають в деяких колективах 

часто призводять до образи на оточуючих та професійних невдач, які в свою 

чергу можуть призводити до розвитку короткочасного розладу психіки тобто до 

стану афекту. В стані афекту людина перебуває у глибокому затьмаренні 

свідомості, що супроводжується агресивними діями спрямованих проти 

подразника. Слід розуміти, що наявність вогнепальної зброї в руках 

військовослужбовця, який перебуває в такому стані, може мати трагічні 

наслідки, як для нього так і для тих хто знаходиться поруч. Ще однією причиною 

внутрішньої напруженості серед частини військовослужбовців є пияцтво. Як 

відомо вживання алкогольних напоїв представляють серйозну проблему, для 

власної безпеки і є причиною значного числа нещасних випадів. Особливо 

негативний вплив на безпеку може зробити пост алкогольна астенія, яка не лише 

знижує працездатність людини, але і веде до загальмованості, притуплювання 

почуття обережності. Тут стане не зайвим систематичне спостереження 

командира за поведінкою кожного підлеглого військовослужбовця та аналіз його 

професійної діяльності. Таке спостереження повинно передбачати не тільки 

накопичення інформації, а також прийняття рішень. Тому важливо вчасно, 

правильно оцінити його вчинки, та вплинути на подальше формування, з 
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вказанням важливості ролі і місця, його особистості на займаній посаді, як 

фахівця. 

Синдром хронічної втоми, також може стати однією з серйозних причин 

що впливають на безпеку. Синдром хронічної втоми проявляється в тривалій 

втомі, швидкій стомлюваності з невідомої причини, що не проходить навіть 

після відпочинку, і зниженні більш ніж на 50% рухового режиму. Цей синдром 

може також включати м’язовий дискомфорт, лихоманку, хворобливість 

лімфовузлів, болі в суглобах, зниження пам’яті і депресію. Серед об’єктивних 

показників у потерпілих спостерігаються раніше усього порушення імунного 

статусу і фізичне виснаження. Тому тут необхідно враховувати, що на учасників 

бойових дій, які безперервно беруть участь в бойових діях протягом багатьох 

місяців, шкідливо впливає порушення ритмів життєдіяльності звичних для 

організму.  

Отже, умови сучасного бойового середовища дуже сильно впливають на 

організм людини. Це природно, пред’являє підвищені вимоги до 

психофізіологічному стану особового складу внаслідок високого рівня психічної 

напруженості, і потребує більш детального вивчення, з метою розробки нових 

методів підготовки особового складу та їх стійкості до бойового стресу, та 

збереження найціннішого що є в людини – її життя.  

 

3.5. Загальна оцінка гігієнічних особливостей діяльності 

військовослужбовців в умовах бойових дій 

Серед групи чинників «бойового середовища» найбільший вплив на 

формування негативних відчуттів має група чинників «антиципації» та не 

набагато менш виражений вплив – група «фізичних» чинників. Аналіз такого 

ефекту наштовхує на думку, що опосередкований вплив на психіку 

військовослужбовців, викликаний ймовірним передбаченням результатів певних 

подій, діє не менш, а в деяких випадках, і більш інтенсивно ніж безпосередня дія 

«фізичних» чинників. Це свідчить про те,  що психічна складова дії на організм 

чинників середовища, особливо, пов’язана з передбаченням ймовірних наслідків, 
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викликає більше психоемоційне напруження, ніж «організаційні» та 

«інформаційні» чинники, які віддзеркалюють оцінку певних окремих аспектів 

бойового середовища, у осіб які приймали участь в антитерористичній операції. 

Група чинників «організації забезпечення життєдіяльності» є дуже 

неоднорідною за результатом дії окремих груп чинників. Ця неоднорідність 

посилюється ще й тим, що кожна з підгруп цієї групи характеризується 

наявністю двох категорій осіб, які «гіперчутливі» чи «гіпочутливі» до впливу 

організації умов життєдіяльності. Усереднені рівні відчуттів у відмічених 

категорій осіб не корелюють між собою, що може говорити про різні механізми 

формування вражень у цих військовослужбовців. Причини таких відмінностей 

ще не зовсім з’ясовані і потребують подальшого аналізу отриманих даних. Але 

деякі практичні висновки можна зробити вже зараз.  

Тут особливо виділяється підгрупа, що віддзеркалює «умови 

життєдіяльності». По-перше, надвисокий вплив на емоційний статус 

військовослужбовців має чинник «віддаленість і тривога за близьких», що 

проявляється як в підгрупі «гіперчутливих», так і, хоча на зовсім іншому рівні, в 

підгрупі «гіпочутливих». Для запобігання підвищення впливу цього чинника 

потрібно провести ряд заходів, серед яких найважливішими є: попередня (перед 

відправкою в зону бойових дій) психологічна підготовка військовослужбовців до 

майбутньої ймовірної дії цього чинника, проведення роботи соціально-

психологічною службою ЗСУ з близькими родичами та друзями 

військовослужбовців, чітке забезпечення соціальної та фінансової підтримки 

сім’ї військовослужбовця, надання короткочасних відпусток та можливостей для 

мобільного спілкування з родичами для зниження психоемоційного напруження 

військовослужбовців тощо. По-друге, великий вплив «тривалого перебування в 

умовах низьких температур» занепокоює тим, що тут значиму роль може 

відігравати неадекватний до цих умов одяг військовослужбовця. Оскільки оцінка 

«тривалого перебування в умовах спеки» набагато нижча та наближається до 

45%, в першу чергу потрібно звернути увагу на одяг та умови перебування 

військовослужбовців в зоні бойових дій. 
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Великих значень набувають негативні відчуття, які оцінюються 

показником «комфортність перебування в колективі (в побутових умовах)». Ці 

оцінки навіть дещо вищі, ніж оцінки «комфортність перебування в колективі (в 

бою)». Такий стан справ, мабуть, викликаний незадовільними побутовими 

умовами та відсутністю виховних заходів щодо зміцнення колективу з боку 

командного складу частини. З іншої сторони, незлагодженість колективу в бою, 

викликана недостатністю відповідних тренувань, теж значно впливає на 

психоемоційний стан військовослужбовців. Цей висновок, в основному, 

стосується «гіперчутливих» військовослужбовців. 

Досить суттєві негативні відчуття (біля 50%) викликали «тривала 

одноманітна робота» та «якість медичної допомоги (нехватка індивідуальних 

медичних аптечок)». З одноманітністю діяльності в зоні бойових дій можна 

боротися, застосовуючи відповідні профілактичні заходи. Ці заходи розроблені, 

їх використання є в компетенції командира, якого потрібно навчати в процесі 

підготовки до перебування в зоні бойових дій. Що стосується другого пункту, то 

тут зовсім ясним є не доопрацювання з боку медичної служби щодо формування 

змісту та кількості аптечок (станом на 2014-2015 рік). 

На групу чинників «соціально-гігієнічні умови» теж можливо впливати 

відповідними  заходами. І це, в основному, організаційні заходи та контроль за 

їх виконанням. Звісно ці функції належать до функцій організації тилу, медико-

санітарної служби та командира частини. А щодо питань між особистих 

відношень, то першочергову роль тут повинен відігравати командир, капелан, 

психолог, лікар. Для подання адекватної психологічної допомоги в цих випадках 

потрібно проводити відповідні тренінги з зацікавленими посадовими особами, а 

також підключити соціально-психологічну службу для проведення відповідної 

роботи з родичами військовослужбовця. 

Взагалі, аналізуючи отримані дані, потрібно констатувати, що в бойових 

умовах служби режим та умови праці військовослужбовців регулярно 

порушуються, що призводить до зростання напруженості праці та накопичення 

у них хронічної втоми, а постійна робота з виявлення та усунення проблем 
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військовослужбовців, пов`язаних з їх перебуванням в зоні бойових дій, 

потребують перманентного детального дослідження та негайного прийняття 

організаційних, медичних та інших заходів, що дозволять значно підвищити 

індивідуальну боєздатність військовослужбовців та Збройних сил України. 

 

Висновки до розділу 3: 

1. Здійсненна оцінка груп чинників бойового середовища та організації 

забезпечення життєдіяльності. Виявлено, що окремі чинники з цих груп 

відчутно впливають на психоемоційний стан військовослужбовців – 

учасників бойових дій. 

2. Виявлено, що різні чинники «бойового середовища» викликають у 

військовослужбовців однорідні негативні відчуття, а чинники «організації 

забезпечення життєдіяльності» викликають у різних підгруп 

військовослужбовців неоднакові за своєю виразністю відчуття. Виділені 

підгрупи «гіперчутливих» та «гіпочутливих військовослужбовців», враження 

яких щодо впливу шкідливих чинників бойового середовища корінним чином 

відрізняються, що ймовірно пов`язано з їх минулим досвідом та 

індивідуальним рівнем психоемоційної чутливості. 

3. Сформульовані організаційні, медико-психологічні та інші 

рекомендації щодо усунення чи послаблення дії чинників бойового 

середовища. 

Матеріали розділу 3 представлені в друкованих роботах [82, 133, 134]. 
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РОЗДІЛ 4. СПОНТАННЕ ВІДНОВЛЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО 

СТАНУ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ 

 

У більшості військовослужбовців, які перебували в умовах бойових дій, не 

спостерігається критичного погіршення функціонального стану. Тому його 

відновлення проходить поза медичними установами і відбувається спонтанно. 

Тут мається на увазі те, що після повернення до мирного життя учасники 

бойових дій не проходять курс реабілітаційних заходів і не йдуть у відпустку, а 

продовжують виконувати свої повсякденні посадові обов’язки у пунктах 

постійної дислокації. Проте цей процес відновлення не є однаковим для всіх 

учасників бойових дій. Його тривалість і динаміка трансформації 

функціонального стану, напевне, залежить від умов перебування в умовах 

бойових дій, інтенсивності пережитих стресів, вихідного рівня функціонального 

стану військовослужбовця перед відправкою в зону проведення бойових дій 

тощо. Тому вкрай важливим є ретельний аналіз спонтанного відновлювального 

процесу військовослужбовців після їх виходу з цієї зони для подальшого 

виконання службових обов’язків. 

Аналіз результатів обстеження проводився у декількох групах: 

- військовослужбовці, які не перебували в зоні проведення бойових дій – 

група 1;  

- військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з 

зони проведення бойових дій був менше 1 місяця – група 2;  

- військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з 

зони проведення бойових дій був від 1 до 3 місяців – група 3;  

- військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з 

зони проведення бойових дій був від 3 і більше місяців – група 4.  

Перш за все треба підкреслити, що попередній аналіз показав наявність 

суттєвої неоднорідності групи комбатантів, які перебували в умовах бойових дій. 

Тому з допомогою кластерного аналізу кожну з чотирьох груп досліджуваних 

було розділено на дві підгрупи. В результаті для подальшого аналізу в кожній 
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групі за часом відновлення після участі в бойових діях отримано дві підгрупи, 

які за своїми психофізіологічними характеристиками були умовно позначені як 

підгрупа «W» - «гірші», менш адаптовані та підгрупа «P» – «кращі», більш 

адаптовані до переробки невербальної інформації військовослужбовці.  

 

4.1 Трансформація психофізіологічних показників, при спонтанному 

відновленні працездатності військовослужбовців 

Для подальшого аналізу доцільно розглянути комплекс 

психофізіологічних показників, які відображають працездатність 

військовослужбовців. Структура зміни рівнів психофізіологічних показників в 

різні періоди перебування бійців на службі після виходу з зони бойових дій 

представлена на рис. 4.1. 

 

Рис. 4.1 Структура рівнів показника «сила нервових процесів» при різному терміні 

відновлення у підгрупи W. 

Примітки: 

група 1 – військовослужбовці, які не перебували в зоні проведення бойових дій;  

група 2 – військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з зони проведення 

бойових дій був менше 1 місяця; 

група 3 – військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з зони проведення 

бойових дій був від 1 до 3 місяців;  

група 4 – військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з зони проведення 

бойових дій був від 3 і більше місяців. 

 

Так за показником сили нервових процесів (рис. 4.1) можна сказати, що ця 

характеристика у підгрупі W1, тобто тих які відпочивали менше одного місяця 
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після участі в бойових діях, є суттєво гіршою ніж у всіх інших підгрупах. 

Однофакторний дисперсійний аналіз свідчить про достовірну дію фактору часу 

на рівень сили нервових процесів (p<0,05). А після тривалішого відпочинку в 

підгрупах W3 і W4 сила нервових процесів приблизно однакова та є суттєво 

кращою, як і в підгрупі W1. 

У групі W1, представники яких не приймали участь в бойових діях, 

функціональна рухливість нервових процесів, яка відображає швидкість реакції 

на об'єкти різної полярності, є високою (рис. 4.2). 

 

Рис. 4.2 Структура рівнів показника «функціональна рухливість нервових процесів» при 

різному терміні відновлення у підгрупи W. 

Примітки: 

група 1 – військовослужбовці, які не перебували в зоні проведення бойових дій;  

група 2 – військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з зони проведення 

бойових дій був менше 1 місяця; 

група 3 – військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з зони проведення 

бойових дій був від 1 до 3 місяців;  

група 4 – військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з зони проведення 

бойових дій був від 3 і більше місяців. 

 

Трансформація цього показника в різних групах приблизно тотожна 

попередньо розглянутому випадку. Тобто у підгрупі W2 функціональна 

рухливість нервових процесів значно гірше ніж у підгрупах W1, W2 і W4 про що 

свідчать результати однофакторного дисперсійного аналізу (p<0,05).  

Таким чином, однофакторний дисперсійний аналіз за цими двома 

показниками показав високу достовірність дії фактору відпочинку після участі в  
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бойових діях на комбатантів. Це видно з того, що у людей, які досить мало 

відпочивали після ротації, рівень цих показників значно гірший, ніж в інших 

досліджених підгрупах.  

Якщо аналізувати трансформації психофізіологічних показників, які 

віддзеркалюють реакцію бійців на рухомий об'єкт, то тут теж можна відмітити 

тотожні зміни у аналізованих підгрупах учасників бойових дій. Так на рис. 4.3 

показано, що у підгрупі W2, представники якої відновлювались після 

перебування в зоні бойових дій найменше, швидкість на рухомий об'єкт є 

найнижчою. Причому однофакторний дисперсійний аналіз дозволив 

стверджувати достовірність дії фактору терміну відпочину після бойових дій на 

представників досліджувані підгрупи комбатантів (p<0,05). 

 

Рис. 4.3 Структура рівнів показника «максимальна швидкість реакцій на рухомий об’єкт» при 

різному терміні відновлення у підгрупи W. 

Примітки: 

група 1 – військовослужбовці, які не перебували в зоні проведення бойових дій;  

група 2 – військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з зони проведення 

бойових дій був менше 1 місяця; 

група 3 – військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з зони проведення 

бойових дій був від 1 до 3 місяців;  

група 4 – військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з зони проведення 

бойових дій був від 3 і більше місяців. 

 

Інший показник розглянутої реакції теж має певні зміни у різних підгруп 

(рис. 4.4). Так представники підгрупи, яка не брала участь в бойових діях – W1, 

мають найменше помилок при виконанні тесту на рухомий об'єкт, а 
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представники підгрупи W2 мають найгіршу швидкість та надійність при 

виконанні цього тесту. Ефективність дій представники інших підгруп W3 і W4 не 

сильно відрізняються від тих, що відпочивали менше одного місяця. 

Беззаперечно, що особи, які не перебували в умовах бойових дій (W1) мають 

найкращі результати. Надмірно високе та значно подовжене у часі нервово-

емоційне напруження викликає в організмі військовослужбовців такі зрушення, 

що процес спонтанного відновлення їх психофізіологічних можливостей 

відбувається дуже повільно. Тому процес спонтанного відновлення у осіб цих 

підгруп є настільки повільним, що за термін понад три місяці у них ще не 

відбувається повна нормалізація працездатності. 

 

 

Рис. 4.4 Структура рівнів показника «надійність реакцій на рухомий об’єкт» при різному 

терміні відновлення у підгрупи W. 

Примітки: 

група 1 – військовослужбовці, які не перебували в зоні проведення бойових дій;  

група 2 – військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з зони проведення 

бойових дій був менше 1 місяця; 

група 3 – військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з зони проведення 

бойових дій був від 1 до 3 місяців;  

група 4 – військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з зони проведення 

бойових дій був від 3 і більше місяців. 

 

Дещо інша картина спостерігається у представників групи 

військовослужбовців з високими рівнем психофізіологічниих функцій. Перш за 

все треба відмітити що сила нервових процесів достовірно змінюється в різних 
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підгрупах групи P зокрема бійці, які не були в умовах бойових дій мають 

найвищий рівень сили нервових процесів (рис. 4.5). У осіб підгрупи P1 сила 

нервових процесів є найкращою, а у представників підгрупи P2 її рівень є різко 

гіршим. Далі спостерігається певне покращення значень цього показника в 

підгрупах P3 та P4. Однофакторний дисперсійний аналіз показав достовірність 

дії фактору терміну спонтанного відпочину після перебування в зоні бойових дій 

на реакції досліджених підгруп комбатантів (p<0,05).  

 

 

Рис. 4.5 Структура рівнів показника «сила нервових процесів» при різному терміні 

відновлення у підгрупи P.  

Примітки: 

група 1 – військовослужбовці, які не перебували в зоні проведення бойових дій;  

група 2 – військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з зони проведення 

бойових дій був менше 1 місяця; 

група 3 – військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з зони проведення 

бойових дій був від 1 до 3 місяців;  

група 4 – військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з зони проведення 

бойових дій був від 3 і більше місяців. 

 

Аналогічна картина спостерігається за параметром функціональна 

рухливість нервових процесів (рис. 4.6). Військовослужбовці, які перебували в 

умовах бойових дій мають нижчий рівень функціональної рухливості, ніж ті, які 

не переживали надвисоких стресів (P1). Цей показник особливо сильно 

погіршується в підгрупі P2. При більшому терміні спонтанного відпочинку він 

дещо покращується в підгрупах P3 та P4. Однофакторний дисперсійний аналіз 
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показав достовірність дії фактору терміну спонтанного відпочину після 

перебування в зоні бойових дій на реакції досліджених підгруп комбатантів 

(p<0,05). Такий перебіг подій свідчить про те, що достатньо складна робота, 

пов’язана з диференціюванням сигналів та різні за своєю модальністю відповіді 

досліджуваних осіб, викликає погіршення її ефективності навіть в групі  з 

кращими адаптаційними можливостями (P). 

 

Рис. 4.6 Структура показника «функціональна рухливість нервових процесів» при різному 

терміні відновлення у підгрупи P. 

Примітки: 

група 1 – військовослужбовці, які не перебували в зоні проведення бойових дій;  

група 2 – військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з зони проведення 

бойових дій був менше 1 місяця; 

група 3 – військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з зони проведення 

бойових дій був від 1 до 3 місяців;  

група 4 – військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з зони проведення 

бойових дій був від 3 і більше місяців. 

 

Якщо розглядати більш простий за своєю природою подразник - швидкість 

реагування на рухомий об'єкт (РРО) можна констатувати наявність загальної 

тенденції покращення реакції в учасників бойових дій з часом (рис. 4.7). 

Причому, якщо у представників підгрупи P2 це покращення було викликано 

мобілізацію організму військовослужбовців, викликану тренуванням цієї простої 

функції на протязі перебування в умовах бойових дій, то подальше покращення, 

особливо у підгрупі P4, вірогідно викликано ще й достатньо тривалим 

спонтанним відновленням функцій після бойових дій.  

240

245

250

255

260

265

270

275

0 1 2 3 4 5

ф
ун

кц
іо

н
ал

ьн
а 

р
ух

л
и

в
іс

ть
 

н
ер

в
о
в

и
х 

п
р
о
ц

ес
ів

, 
м

с

група

ФРНП



91 

 

 

Рис. 4.7 Структура рівнів показника «максимальна швидкість реакцій на рухомий об’єкт» при 

різному терміні відновлення у підгрупи P. 

Примітки: 

група 1 – військовослужбовці, які не перебували в зоні проведення бойових дій;  

група 2 – військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з зони проведення 

бойових дій був менше 1 місяця; 

група 3 – військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з зони проведення 

бойових дій був від 1 до 3 місяців;  

група 4 – військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з зони проведення 

бойових дій був від 3 і більше місяців. 

 

За параметром надійності діяльності можна спостерігати таку ж картину 

змін (рис. 4.8). У військовослужбовців, які не були в умовах бойових дій 

надійність є найвищою (P1). Ця характеристика є суттєво кращою у 

представників підгрупи P2, а далі при досить тривалому спонтанному 

відновленні вона коливається і в кінцевому рахунку суттєво покращується в 

підгрупі P4 про що свідчить результат однофакторного дисперсійного аналізу 

(p<0,05). 
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Рис. 4.8 Структура рівнів показника «надійність реакцій на рухомий об’єкт» при різному 

терміні відновлення у підгрупи P. 

Примітки: 

група 1 – військовослужбовці, які не перебували в зоні проведення бойових дій;  

група 2 – військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з зони проведення 

бойових дій був менше 1 місяця; 

група 3 – військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з зони проведення 

бойових дій був від 1 до 3 місяців;  

група 4 – військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з зони проведення 

бойових дій був від 3 і більше місяців. 

 

Такий феномен кращої надійності діяльності та одночасно швидшої реакції 

на рухомий об'єкт мабуть можна пояснити таким чином. Звісно, 

військовослужбовці які перебували в зоні бойових дій і вирішили продовжувати 

свою службу є більш вмотивованими та мобілізованими до виконання 

професійної діяльності, особливо до простих реакцій з запобігання небезпек, які 

супроводжують їх в складних умовах бойових дій. Тому в цих натренованих осіб 

закріплюються навички до більш швидкого реагування на виникаючі обставини. 

Можна думати що в подальшому ця функція буде більш інтенсивно 

відновлюватися, оскільки прості функції організму відновлюються в першу 

чергу. З іншої сторони, відновлення більш складних реакцій, зокрема, таких як 

реакції диференціювання різних за модальністю сигналів, відбувається 

повільніше. 

Ще одним важливим питанням є визначення ефективності спонтанного 

відновлення військовослужбовців після перебування в зоні бойових дій. Але 
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вирішення цього питання ускладняється неоднорідністю психофізіологічних 

показників в групах 1, 2, 3, 4. Тому подальший аналіз доцільно проводити 

порівнюючи підгрупи W і P. Інформація про рівні психофізіологічних показників 

по цих підгрупах наведена в табл. 4.1 та 4.2. 

Таблиця 4.1 

Ефективність «спонтанного» відновлення функціонального стану 

військовослужбовців, які за своїми психофізіологічними характеристиками 

були віднесені до підгрупи W («гірші»)  

 Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 

Показник М±m М±m % М±m % М±m % 

Сила нервових 

процесів, мс 
418,4 ± 9 458,6 ± 20,4* < 8,8 409,06±13,1 > 2,3 411,8 ± 13,3 > 1,6 

Функціональна 

рухливість нервових 

процесів, мс 

336,3 ± 6,3 361,9 ± 16 < 7,1 340,2±7,6 < 1,1 329,9 ± 12,5 > 1,9 

Швидкість 

реакції, см/с 
17,9 ± 0,9 13 ± 0,7*** > 38,2 15,6±1,5 > 14,7 15,3 ± 0,8* > 17,3 

Надійність 

виконання тесту 

РРО, % 

60,3 ± 0,01 57,1 ±0,01* > 5,6 58,3±0,01 <3,3 57,8 ± 0,01 > 4,3 

Ступінь мобілізації 82,2 ± 5,5^ 96,7 ± 7,8** < 15,0 80,4 ± 2,3 > 2,3 81,9 ± 9,1 > 0,4 
Примітки:  

група 1 – військовослужбовці, які не перебували в зоні проведення бойових дій;  

група 2 – військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з зони проведення бойових дій 

був менше 1 місяця; 

група 3 – військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з зони проведення бойових дій 

був від 1 до 3 місяців;  

група 4 – військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з зони проведення бойових дій 

був від 3 і більше місяців. 

% - покращення (>) або погіршення (<) відносно  групи 1. 

*,** - достовірність різниці середніх за t критерієм Стьюдента до та після реабілітації учасників бойових дій 

відповідно на рівні p<0,05, p<0,01; p<0,001; 

 

Звертає на себе увагу той факт, що за більшістю психофізіологічних 

показників ці підгрупи корінним чином відрізняються. Причому в підгрупі W  по 

всіх аналізованих групах за показниками СНП та ФРНП завжди отримані 

результати на високому рівні достовірності, а за показниками швидкість реакції 

та надійності виконання тесту РРО спостерігаються різносторонні зрушення. 

Разом з тим, за показником ступеню мобілізації маємо тенденцію наявності  

кращої мобілізації в групі P1 та достовірно кращої мобілізації в групі P2. Це 

свідчить про те, що як і без перенесеного стресу, так, особливо, після невеликого 

періоду після перенесеного стресу (менше одного місяця) ступінь мобілізації до 
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інтенсивного інформаційного навантаження у осіб підгрупи P більша. Ще однією 

важливою особливістю результатів тестування порівнюваних підгруп є те, що за 

показниками СНП та ФРНП в групах W2 і P2 ефективність спонтанного 

відновлення має від’ємну величину, тобто рівень основних індивідуально-

типологічних показників після перебування в умовах бойових дій та періоду 

спонтанного відновлення менше одного місяця є гірший. Але це погіршення в 

групі P2 є декілька більшим, ніж в групі W2, що можна пояснити більшою 

неоднорідністю результатів тестування в групі W2 викликану меншим рівнем 

мобілізації зусиль її учасників. 

Таблиця 4.2 

Ефективність «спонтанного» відновлення функціонального стану 

військовослужбовців, які за своїми психофізіологічними характеристиками 

були віднесені до підгрупи Р («кращі») 

 Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 

Показник М±m М±m % М±m % М±m % 

Сила нервових 

процесів, мс 
308,6 ± 6,8••• 

342,8 ± 

7,1•••** 
< 11,1 328 ± 8,2•••* < 6,5 335,4 ± 8,4•••* < 8,0 

Функціональна 

рухливість 

нервових 

процесів, мс 

244,9 ± 5,2••• 
271,8 ± 

6,8•••** 
< 11,0 252,4 ± 6••• < 3,0 262,6 ± 6,6•••* < 6,7 

Швидкість 
реакції, см/с 

16,8 ± 1,1 19,2 ± 0,8••• < 14,7 17,7 ± 1,2•• < 5,2 21,1 ± 1,2••• < 20,5* 

Надійність 

виконання тесту 

РРО, % 

59,6 ± 0,01 
62,4 ± 

0,01•••* 
> 4,7 60,1 ± 0,01 > 0,7 

63,5 ± 

0,01***••• 
> 6,1 

Ступінь 

мобілізації 
69,2 ± 5,4^ 71,0 ± 3,8•• < 2,6 79,0 ± 5,6 < 12,4 72,9 ± 5,2 < 5,1 

Примітки:  

група 1 – військовослужбовці, які не перебували в зоні проведення бойових дій;  

група 2 – військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з зони проведення бойових дій 

був менше 1 місяця; 

група 3 – військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з зони проведення бойових дій 

був від 1 до 3 місяців;  

група 4 – військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з зони проведення бойових дій 

був від 3 і більше місяців. 

% - покращення (>) або погіршення (<) відносно  групи 1. 

*,** - достовірність різниці середніх за критерієм t Стьюдента до та після реабілітації учасників бойових дій 

відповідно на рівні p<0,05, p<0,01; p<0,001; 

••
 -  достовірність різниці середніх за критерієм t Стьюдента у групі 1 (W) в порівнянні з групою 1 (P) (p<0,01). 

^.- тенденція в різниці середніх за критерієм t Стьюдента у групі 1 (W) в порівнянні з групою 1 (P) (p<0,1). 
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Таким чином, отримані результати порівняння вказують на дві важливі 

речі, важливі до проходження подальшої служби. По-перше, представники 

підгрупи W вірогідно не можуть ефективно працювати в умовах дії 

екстремальних факторів, особливо після невеликого періоду здійснення 

спонтанного відновлення. По-друге, у представників підгрупи P, яким 

притаманні набагато кращі результати оцінки індивідуально-типологічних 

якостей, після пережитого бойового стресу та через невеликий проміжок 

спонтанного відновлення не слід проходити процедуру професійного відбору та 

моніторингу професійно важливих якостей з-за достовірного погіршення цих 

якостей.  

Для подальшого аналізу доцільним є порівняння рівня та структури 

трансформації психофізіологічних показників між групами W і P. Перш за все 

потрібно констатувати, що рівні більшості тотожних точок кривих 

(представлених на рис. 4.1-4.8) достовірно відрізняються (р<0.001), а саме в 

наступних підгрупах:  за показником СНП (W1 і P1, W2 і P2, W3 і P3, W4 і P4); 

ФРНП - 3 (W1 і P1, W2 і P2, W3 і P3, W4 і P4); швидкість РРО - (W2 і P2, W4 і 

P4); надійність РРО (W2 і P2, W4 і P4). За двома останніми показниками в 

підгрупах W1 і P1 та 3 W3 і P3 достовірних зсувів рівнів цих функцій не виявлено.  

Тут можна відмітити ряд особливостей. По-перше, рівень сили нервових 

процесів та функціональної рухливості нервових процесів у представників групи 

W є суттєво гіршими, ніж у представників групи P (рис. 4.1, 4.2 та рис. 4.5, 4.6). 

Це свідчить про неоднорідність досліджуваного контингенту за важливими для 

виконання професійних завдань індивідуально-психологічними якостями як в 

підгрупах осіб, які не перебували в умовах бойових дій, так і в підгрупах 

військовослужбовців, у яких після перебування в бойових діях пройшов різний 

термін спонтанного відновлення. Причому у військовослужбовців групи W це 

відновлення функцій відбувається вже через 1-3 місяці після участі в бойових 

діях, а у осіб групи P – спостерігається нестійка тенденція до відновлення до 

рівня гіршого ніж в підгрупі P0 в цьому ж проміжку часу. 
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По-друге, при виконанні більш простої за своїм змістом реакції – реакції 

на рухомий об’єкт (рис. 4.3, 4.4 та рис. 4.7, 4.8), динаміка рівнів досліджуваних 

функцій швидкості та надійності виконання РРО є інвертованою. Причому, якщо 

процес відновлення цих функцій в осіб групи W є досить повільним і не доходить 

до рівня результатів підгрупи W1, то в осіб групи P він, в кінцевому рахунку, 

навіть перевищує рівень результатів підгрупи P1.  Це свідчить про підключення 

зовсім різних механізмів керування реакціями на рухомий об’єкт у осіб груп W 

та P. 

По-третє, наявність однакової тенденції змін реакцій військовослужбовців  

груп  W та P після перебування в бойових діях за показниками сила та рухливість 

нервових процесів, а також протилежної тенденції змін їх реакцій за 

показниками реакції на рухомий об’єкт (швидкість і надійність) свідчить про 

наявність неоднакового ефекту відновлення різних за своєю складністю 

психофізіологічних функцій: простіші функції відновлюються неоднаково, а 

складніші більш тотожно. 

Таким чином, виявлені дві групи військовослужбовців, в яких 

підключаються суттєво різні механізми спонтанного відновлення 

психофізіологічних функцій після перебування в зоні бойових дій. Виходячи з 

наявності цих закономірностей можна припустити, що механізми адаптації до 

впливу надмірного стресу у цих осіб теж суттєво відрізняються. З цього 

випливає, що навіть до відправки військовослужбовців на виконання завдань в 

зоні бойових дій можна заздалегідь ідентифікувати тих осіб, які погано 

пристосовуються до вкрай напруженої діяльності та більш повільно 

відновлюються після перенесених психічних впливів. Для вирішення цієї задачі  

за отриманими даними з допомогою покрокового дискримінантного аналізу були 

розроблені розв’язувальні правила, завдяки яким можна віднести 

військовослужбовця, який ще не перебував в умовах бойових дій, до груп з 

різним психофізіологічним статусом: 
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G1 = 106 + 0.048 × ФРНП + 264,3 × РРО+ 0,095 × СНП; 

G2 = 104 + 0.006 × ФРНП + 293,4 × РРО+ 0,085 × СНП, 

 

де ФРНП – функціональна рухливість нервових процесів; 

РРО –надійність виконання тесту реакції на рухомий об’єкт; 

СНП – сила нервових процесів. 

При G1 > G2 досліджувана особа відноситься до групи з низьким рівнем 

психофізіологічних функцій, а при G1 < G2 досліджувана особа відноситься до 

групи військовослужбовців з високими рівнем психофізіологічних функцій. 

За цими розв’язувальними правилами можна проводити і коректувати 

тактику застосування профілактичних і відновлювальних заходів для скорішого 

підвищення боєздатності військовослужбовців, що перебували в зоні бойових 

дій.  

 

4.2 Особливості зміни показників серцевого ритму при спонтанному 

відновлені військовослужбовців 

Дуже важливим є спостереження функціонального стану досліджуваних 

осіб за показниками вегето-судинного ритму, які представлені на рис. 4.9 

представлений показник співвідношення активності симпатичного та 

парасимпатичного відділів автономної нервової системи (LF/HF). З нього видно, 

що баланс активності автономної нервової системи у підгрупах W1 – W3 

зміщений на користь превалювання активності симпатичного відділу і його 

рівень є досить високим, що свідчить про формування в організмі 

військовослужбовців значного нервово-емоційного напруження. Цей баланс 

нормалізується тільки в підгрупі W4, тобто більш ніж через три місяці після 

повернення військовослужбовців з зони бойових дій. Окремо слід обговорити 

результати аналізу ритму серця для підгрупи W1. Тут можна спостерігати досить 

високий рівень коефіцієнту LF/HF, який приблизно дорівнює такому в підгрупах 

W2 – W4. 
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Зважаючи на те, що рівень психофізіологічних показників в цій підгрупі 

(W1) найкращий потрібно пояснити той факт, що активність симпатичного 

відділу автономної нервової системи у представників цієї підгрупи превалює. 

Аналіз психофізіологічної інформації підгруп W1 та P1 свідчить проте, що за 

показниками СНП та ФРНП вони суттєво відрізняються. Причому в підгрупі W1 

рівень цих показників набагато гірший. Тому вірогідним є висновок, що 

переробка складнішої за своїм змістом інформації для представників підгрупи 

W1 є більш важкою і вартість цієї діяльності теж підвищена. Цей факт 

відображає високий рівень коефіцієнту LF/HF. Однофакторний дисперсійний 

аналіз показав достовірність дії фактору терміну спонтанного відпочину після 

перебування в зоні бойових дій на якість регуляції серцевого ритму досліджених 

підгруп комбатантів (p<0,05). 

 

Рис. 4.9 Показник вегето-судинного ритму військовослужбовців з високими рівнем 

психофізіологічниих функцій (LF/HF – співвідношення активності симпатичного та 

парасимпатичного відділів автономної нервової системи). 

Примітки: 

група 1 – військовослужбовці, які не перебували в зоні проведення бойових дій;  

група 2 – військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з зони проведення 

бойових дій був менше 1 місяця; 

група 3 – військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з зони проведення 

бойових дій був від 1 до 3 місяців;  

група 4 – військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з зони проведення 

бойових дій був від 3 і більше місяців. 

 

Якщо розглядати трансформацію показника середньозваженої частоти 

спектру, яка представлена на рис. 4.10, можна констатувати, що рівень цього 
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показника у підгрупі W1 наближається до такого в підгрупі W2. Це ще раз 

свідчить про достатньо високу фізіологічну вартість професійної діяльності в 

осіб групи W, що не перебували в умовах бойових дій. Можна також відмітити 

наявність більш низького рівня показника Fср у представників підгрупи W3 в 

порівнянні з його рівнем в підгрупі W1. Це свідчить про те, що рівень втоми у 

підгрупі W3 дещо збільшується. Пояснення цього факту лежить в площині 

вірогідного зниження ефекту маскування втоми високим рівнем нервово-

емоційного напруження, що ще відбувається у представників підгрупи W2 

(термін відновлення яких після бойових дій є невеликим), але поступово зникає 

у осіб з більшим терміном відновлення. Ще більш виразніше цей ефект зниження 

маскуючої дії нервового напруження зникає разом зі зменшенням рівня 

співвідношення LF/HF, про що свідчить достовірне зниження Fср у представників 

підгрупи W4. Однофакторний дисперсійний аналіз показав достовірність дії 

фактору терміну стихійного відпочину після перебування в зоні бойових дій на 

якість регуляції серцевого ритму досліджених підгруп комбатантів (p<0,05).  

 

Рис. 4.10 Показники ритму серця у підгрупи W військовослужбовців з низьким рівнем 

психофізіологічниих функцій (Fср – середньозважена частота спектру серцевого ритму). 

Примітки: 

група 1 – військовослужбовці, які не перебували в зоні проведення бойових дій;  

група 2 – військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з зони проведення 

бойових дій був менше 1 місяця; 

група 3 – військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з зони проведення 

бойових дій був від 1 до 3 місяців; 

група 4 – військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з зони проведення 

бойових дій був від 3 і більше місяців. 
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Таким чином, відновлення якості регуляції серцевого ритму у 

військовослужбовців групи W проявляється тільки після більш ніж трьох місяців 

відновлення після перебування в зоні бойових дій. 

Енергетичне забезпечення професійної діяльності в групі осіб що 

перебували в умовах бойових дій і мали кращі характеристики психофізіологічні 

функції, показники ВСР змінювалась достовірно, про що свідчать результати 

однофакторного дисперсійного аналізу (p<0,05). Так у підгрупі осіб, що не 

перебували в умовах бойових дій – P1, відношення активності симпатичного та 

парасимпатичного відділів автономної нервової системи є вищим за 

нормативний, але нижчим ніж у представників підгрупи W1 (рис. 4.11 та 4.9).  

 

 

 

Рис. 4.11 Показник вегето-судинного ритму військовослужбовців з високими рівнем 

психофізіологічниих функцій (LF/HF – співвідношення активності симпатичного та 

парасимпатичного відділів автономної нервової системи). 
Примітки: 

група 1 – військовослужбовці, які не перебували в зоні проведення бойових дій;  

група 2 – військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з зони проведення 

бойових дій був менше 1 місяця; 

група 3 – військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з зони проведення 

бойових дій був від 1 до 3 місяців;  

група 4 – військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з зони проведення 

бойових дій був від 3 і більше місяців. 

 

Це свідчить про наявність більш адекватної фізіологічної вартості 

професійної діяльності в осіб підгрупи P1. Очікувано рівень показника LF/HF є 

вищим в підгрупі P1, представники якої відновлювались після бойових дій 
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менше одного місяця. Також передбачуваним є ефект достатньо швидкого 

зниження цього показника з строком більше одного місяця відновлення, що 

спостерігалось значно пізніше у представників групи W. Тобто швидкість і якість 

відновлювальних процесів в організмі представників групи P є більшою ніж у 

представників групи W. 

Разом з тим, за показником середньозваженої частоти спектру серцевого 

ритму спостерігається паралельна тенденція змін функціонального стану 

військовослужбовців групи P (рис. 4.12). Однофакторний дисперсійний аналіз 

показав достовірність дії фактору строку стихійного відпочину після 

перебування в зоні бойових дій на якість регуляції серцевого ритму досліджених 

підгруп комбатантів (p<0,05). Активне зниження рівня втоми та відновлення 

функціонального стану відбувається у цих осіб вже після одного місяця 

відновлення після перебування в зоні бойових дій.  

 

Рис. 4.12 Показники ритму серця у групи Р військовослужбовців з високим рівнем 

психофізіологічниих функцій (Fср – середньозважена частота спектру серцевого ритму). 
Примітки: 

група 1 – військовослужбовці, які не перебували в зоні проведення бойових дій;  

група 2 – військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з зони проведення 

бойових дій був менше 1 місяця; 

група 3 – військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з зони проведення 

бойових дій був від 1 до 3 місяців;  

група 4 – військовослужбовці, термін перебування на службі після повернення з зони проведення 

бойових дій був від 3 і більше місяців. 

 

Таким чином, як за психофізіологічними показниками, так і за 

показниками регуляції серцевого ритму можна констатувати, що процес 
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відновлення працездатності у військовослужбовців обох досліджених груп є 

нерівномірним, тобто відновлення психофізіологічних функцій та функцій 

регуляції серцевого ритму мають однакову тенденцію в цих групах, але в кожній 

з них проявляються свої особливості динаміки змін цих функцій. Потрібно 

констатувати, що відновлення регуляції серцевого ритму в групі з кращими 

психофізіологічними показниками відбувається швидше, а відновлення самих 

психофізіологічних функцій відрізняється за  своєю структурою і рівнем. Все це 

свідчить про необхідність урахування інформації про початковий 

функціональний стан військовослужбовців та термін їх відновлення після участі 

в бойових діях при використанні  їх зусиль в подальшій службі. 

 

Висновки до розділу 4 

1. Група військовослужбовців, які перебували в зоні бойових дій не є 

однорідною. Її доцільно розглядати як контингент, що складається з двох 

неоднакових за своїми психофізіологічними якостями бійців, що 

відрізняються за своїми професійно важливими якостями ще на етапі, коли 

вони не перебували в умовах бойових дій. 

2. Проведення процедури психофізіологічного професійного відбору 

для осіб групи з гіршими психофізіологічними показниками, а також підгрупи 

з кращим рівнем психофізіологічного статусу, які після перебування в зоні 

бойових дій спонтанно відновлювались менше одного місяця є недоцільним, 

оскільки вони знаходяться в зоні підвищеного ризику за своїми 

психофізіологічними якостями.  

3. Відновлення психофізіологічних функцій та функцій регуляції 

серцевого ритму мають однакову тенденцію в обох виділених групах, але 

відновлення регуляції серцевого ритму в групі з кращими 

психофізіологічними показниками відбувається швидше, а відновлення самих 

психофізіологічних функцій відрізняється за  своєю структурою і рівнем.  

 

Матеріали розділу 4 представлені в друкованих роботах [61].  
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РОЗДІЛ 5 ОСОБЛИВОСТІ СПОНТАННОГО ВІДНОВЛЕННЯ 

ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІСЛЯ 

ПОВЕРНЕННЯ ІЗ ЗОНИ ПРОВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ 

 

Важливим як з теоретичної, так і з практичної точки зору залишається 

питання про період часу, який необхідний для повного відновлення сил і 

можливостей людини, яка пережила численні стресові ситуації в зоні бойових 

дій [28, 38, 43]. Причому практичний аспект вирішення цього питання особливо 

важливий з декількох точок зору. По-перше, командирові підрозділу необхідно 

мати інформацію про боєздатність його підлеглих з метою їх адекватного 

застосування в умовах подальшого проходження військової служби. По-друге, 

лікареві необхідно мати інформацію про функціональний стан 

військовослужбовця для своєчасного призначення йому профілактичних заходів, 

спрямованих на відновлення його здоров’я. По-третє, при плануванні 

подальшого проходження служби військовослужбовця необхідно мати 

прогностичну інформацію про стан відновлення його функціонального резерву. 

По-четверте, необхідно надати відомості самому військовослужбовцеві про його 

функціональний стан і прогноз його повного відновлення для формування 

мотивації до активного і усвідомленого застосування призначених лікарем 

профілактичних і реабілітаційних заходів. 

 

5.1. Характеристика структури показників фізичної працездатності у 

військовослужбовців, що приймали участь в бойових діях 

Передусім, необхідно відмітити, що обстежувана група 

військовослужбовців, навіть без спеціальних розрахунків, може вважатися 

сильно гетерогенною. Це викликано, принаймні, декількома причинами. По-

перше, переважна більшість обстежених військовослужбовців приймали участь 

в бойових діях і, отже, піддавалися дії сильних стресогенних чинників. По-друге, 

група військовослужбовців, які не приймали участі у бойових діях також не була 

однорідною. Тому, попереднім кроком, перед проведенням ретельного аналізу 
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отриманих результатів, необхідно було розподілити досліджуваних 

військовослужбовців на однорідні групи. Як правило, в психофізіологічному 

висновку виділяються групи з “високою” (1), “середньою” (2) і “низькою” (3) 

фізичною працездатністю, обстежувану групу було доцільно розбити на три 

підгрупи. Ця процедура була проведена за допомогою кластерного аналізу 

(рис. 5.1). 

 

Рис.5.1 Середньозважені значення показників фізичного стану відповідних груп 

військовослужбовців для кожного з виділених кластерів. 

Виключенням з виявленого правила, мабуть, є показники метання снаряду 

(для 2 і 3 груп) та біг на 100 м, які є близьким для груп 1 і 2. 

Структуру усіх та окремих виділених груп досліджуваних 

військовослужбовців з урахуванням участі в бойових діях на рис. 5.3. 

Як видно з рисунка, в загальній групі обстежених переважна більшість 

учасники бойових дій. У виділених групах за характеристиками  рівня фізичної 

працездатності учасники бойових дій представлені нерівномірно: в групі 1 їх 

менше, а в групах 2 і 3 – більше. 

 

 Кластер 1;  Кластер 2;  Кластер 3

підтягування, раз
метання, м

присідання, раз
біг 100 м, с

біг 3 км, хв
загальний бал ФП

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5



105 

 

Рис. 5.2 Середньозважені значення показників фізичного стану відповідних груп 

військовослужбовців для кожного з виділених кластерів. 

 

 

Рис. 5.3 Склад учасників дослідження в залежності від участі в бойових діях. 
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5.2. Характеристика фізичної працездатності осіб, що перебували в 

зоні бойових дій 

Результати обчислень статистичних характеристик показників фізичної 

підготовленості виділених груп представлені в таблиці 5.1. Аналіз цих даних 

показує, що підгрупи військовослужбовців, виділених за допомогою кластерного 

аналізу, мають різні рівні компонентів фізичної працездатності. Причому перша 

група відрізняється самими високими показниками працездатності, а третя - 

найнижчими. Друга група за рівнем фізичної підготовленості займає проміжне 

положення між першою і третьою. Таким чином, можна виділити чинник “рівня 

фізичної працездатності”, який впливає на військовослужбовців  при розгляді 

усіх використаних показників. Ще однією важливою особливістю зміни одного 

з показників, який наведено в таблиці 5.1, є закономірне зменшення часу після 

перебування в зоні бойових дій від першої до третьої групи. Це свідчить про те, 

що найгірші показники фізичної працездатності проявляються у осіб, у яких 

середній проміжок часу після перебування в умовах бойових дій найменший, 

тобто вони ще повністю не відновили свої функціональні резерви. 

Таблиця 5.1 

Показники фізичної працездатності обстежених військовослужбовців 

ПОКАЗНИКИ 1 група 2 група 3 група 

Час після перебування в 

умовах бойових дій (N), 

дні 

231,7±34,9 188,4±23,0 170,6±28,0 

Підтягування (ПТ), 

кількість 
20,1±0,9 13,0±0,4 9,8±0,6 

Метання снаряду (Ш), 

кількість 
73,1±2,5 50,5±1,1 46,6±1,8 

Присідання (ПР), 

кількість 
52,2±1,5 43,0±1,0 34,3±1,2 

100 м (L), з 14,8±0,2 14,8±0,1 16,1±0,2 

3 км  (M), хв. 13,3±0,2 14,8±0,2 16,1±0,4 

Загальна оцінка  (S) 213,0±3,8 159,5±1,8 125,7±2,6 

Подальше вирішення питання про виразність дії чинника «рівня фізичної 

працездатності» можна здійснити за допомогою однофакторного дисперсійного 

аналізу, що дозволяє визначити значущість його дії на окремі компоненти 
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працездатності. Результати цього аналізу за параметром підтягування приведено 

на рис. 5.4 А 

Дисперсійний аналіз показав, що вплив чинника «рівня фізичної 

працездатності» на виразність показника «підтягування» є достовірним 

(p<0,001). Причому результати підтягування першої групи набагато вищі, ніж 

другої і третьої, які відрізняються не істотно, але все ж таки результати другої 

групи кращі, ніж у третьої. 

 

Рис. 5.4 Вплив чинників «рівня фізичної працездатності» на показники 

Примітки: А -“підтягування”, Б - “метання”, В - “присідання”, Г - “біг на 100 м”, Д - “біг на 3 

км”, Е - “загальний показник фізичної працездатності” військовослужбовців 1, 2 і 3 груп. 

 

Результати аналізу характеристик «метання» приведені на рис. 5.4 Б. Тут 

спостерігається та ж картина, що і в першому випадку. Вплив чинника «рівня 

фізичної працездатності» на показник «метання» достовірний (p<0,001). 

Причому результати метання у першої групи набагато кращі, ніж у другої і 

третьої, а результати останніх двох груп майже не відрізняються. 

Результати аналізу показників «присідання» приведено на рис. 5.4 В. І в 

цьому випадку вплив чинника «рівня фізичної працездатності» на рівень 

показника «присідання» є високо достовірним (p<0,001). Причому результати 

метання першої групи набагато вищі, ніж другої, а другої – істотно вищі за третю. 

Аналіз результатів  бігу на 100 м приведені на рис. 5.4 Г. Вплив чинника «рівня 
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фізичної працездатності» на зазначені результати військовослужбовців 1, 2 та 3 

групи є також високо достовірними (p<0,001). Причому результати бігу на 100 м 

у першій і другій групі є близькими і істотно кращими за результати бігу у 

представників групи 3.  

Результати аналізу показників бігу на 3 км наведено на рис. 5.4 Д. Тут 

спостерігається майже лінійне погіршення результатів бігу на 3 км від 

показників першої до третьої групи. Вплив чинника «професійна придатність» 

на рівень показника «біг на 3 км» достовірна на високому рівні (p<0,001).  

Результати аналізу загальної оцінки фізичної підготовки приведено  на рис. 

5.4 Е. В аналізованому випадку загальна оцінка представників першої групи 

набагато краща, ніж у представників інших груп. Результати другої і третьої груп 

також істотно відрізняються. Вплив чинника «рівня фізичної працездатності» на 

показник загальної оцінки фізичної підготовленості є високо достовірним 

(р<0,001).  

Таким чином, вплив чинника «рівня фізичної працездатності» є 

достовірним для усіх досліджених показників фізичної працездатності з високим 

рівнем достовірності. Іншими словами, усі досліджені компоненти 

працездатності (що хоча і мають деякі індивідуальні особливості зміни від групи 

до групи) як в індивідуальному порядку, так і в комплексі, можна 

використовувати для розробки критеріїв фізичної працездатності 

військовослужбовців. 

 

5.3. Особливості зміни фізичної працездатності військовослужбовців 

після перебування в зоні бойових дій 

Одним з ключових питань оцінки фізичної працездатності є встановлення 

наслідків перебування в зоні проведення бойових дій, викликаних комплексом 

стресогенних чинників бойового середовища. Це питання можна вирішити 

декількома шляхами. Перший з них полягає у використанні апарату множинного 

регресійного аналізу. Річ у тому, що якщо припустити наявність закономірного 

поліпшення фізичної працездатності з часом після перебування в зоні 
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проведення бойових дій (t), то можна побудувати регресійну модель, в якій в 

якості залежної змінної встановити t. Це припущення ґрунтується на даних 

таблиці 5.1, де час, що пройшов після перебування в зоні проведення бойових 

дій, чітко кореспондує з номером групи фізичної працездатності і кращі значення 

цього показника якраз відповідають найбільшому часу t. Застосування 

множинного регресійного аналізу дало можливість побудувати регресійну 

модель, що зв’язує t з окремими показниками фізичної працездатності (p<0,05): 

t = 67,3+ 1,5×ПР - 2,8×S, 

де ПР – кількість присідань за 1 хв, а S – загальна оцінка фізичної 

працездатності. 

 

5.4. Встановлення часу відновлення фізичної працездатності 

військовослужбовців після перебування в зоні бойових дій 

Наступним кроком проведеного аналізу було встановлення того 

середнього часу, який дозволяє військовослужбовцеві без залучення спеціальних 

превентивних медичних заходів, здійснити відновлення працездатності. У 

загальному вигляді ця інформація міститься в таблиці 5.1, де вказано, що групі 

військовослужбовців з помірно відновленою фізичною працездатністю 

відповідає час після перебування в зоні проведення бойових дій – 188,4±23,0 

днів.  

Для уточнення цієї межі були обчислені так звані «залишки», що є 

відхиленнями реальних характеристик часу перебування після участі в бойових 

діях кожного військовослужбовця від теоретично передбаченого значення t, 

розрахованого за його даними. За параметрами «залишків» була побудована 

лінійна регресійна модель, що описує середню тенденцію зміни величини 

залишків фізичної працездатності з часом після перебування в зоні бойових дій.  

Зміна величини “залишків” показника фізичної працездатності у 

військовослужбовців, які перебували в зоні проведення бойових дій, 

представлена на рис. 5.5, на якому індивідуальні характеристики залишків 

позначені точками, а тенденція їх зміни – лінією.  
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Тут спостерігається помітний тренд значень залишків від негативних 

величин в початковий період після перебування військовослужбовців в зоні 

проведення бойових дій, до позитивних – починаючи приблизно з 100 днів після 

їх виходу із цієї зони. Це свідчить про те, що в початковий період відбувається 

відставання відновлення фізичної працездатності від теоретично передбаченого 

тренду її поліпшення, а в завершаючий період, навпаки, реалізовується 

перевищення емпіричних значень фізичної працездатності від її теоретичних 

значень. У точці, близькій до 100 днів після бойових дій, відбувається зміна знаку 

залишків від негативного до позитивного значення.  

 

Рис. 5.5 Тренд зміни «залишків» фізичної працездатності з часом після перебування 

військовослужбовців в зоні проведення бойових дій. 

 

Також слід приділити увагу саме початковому періоду служби після 

виходу із зони бойових дій. Залишки в цьому періоді, як правило, мають 

негативне значення, що свідчить про наявність такого низького рівня фізичної 

працездатності, яке не “дотягує” до теоретично передбаченого її значення. 

Певного паритету реальні і теоретичні значення працездатності досягають тільки 
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через 100 днів, коли різниця між цими параметрами стає рівною нулю. Надалі 

спостерігається ріст позитивних значень залишків. Такий феномен може 

свідчити про певну не лінійність зміни фізичної працездатності з часом після 

перебування в зоні бойових дій.  

Звичайно, якби були додаткові дані про індивідуальну трансформацію 

фізичної працездатності після перебування в умовах бойових дій в процесі 

відновлення, можна було б точно описати динаміку відновлення. Але, оскільки, 

аналізовані дані містять інформацію лише про фізичну працездатність різних 

військовослужбовців, можна тільки припускати, що в точці, яка близька до 100 

днів після участі в бойових діях відбувається деяка перебудова функціонального 

стану, сприяюча збільшенню темпів відновлення цієї характеристики. 

Ці дані ще раз підтверджують думку про певну трансформацію 

функціонального стану учасників бойових дій після 100-денного періоду служби 

поза зоною проведення бойових дій. 

Таким чином, можна констатувати, що відновлення фізичної 

працездатності військовослужбовців після перебування в зоні проведення 

бойових дій в середньому відбувається через 100 днів після завершення їх місії. 

Але це не означає, що індивідуальні досягнення в процесі відновлення можуть 

бути перевищені в ту або іншу сторону. 

 

5.5. Розробка критеріїв визначення рівня фізичної працездатності 

військовослужбовців 

Вирішення другого важливого питання оцінки рівня фізичної 

працездатності можна здійснити за допомогою аналізу дискримінанта, 

побудувавши з його допомогою рівняння для з’ясування групи фізичної 

працездатності, до якої відноситься військовослужбовець. Побудовані 

дискримінантні моделі наведено нижче: 

Z1=-318, 5+1,1×S+28,3×L - 0,5×ПР+0,1×ПТ; 

Z2=-269, 9+0,9×S+27,9×L - 0,5×ПР-0,1×ПТ; 

Z3=-283, 6+0,8×S+30,0×L - 0,6×ПР-0,1×ПТ. 
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Якщо за приведеними рівняннями розрахувати характеристики Z1, Z2 і Z3, 

то найбільше значення цих параметрів указує на номер групи фізичної 

працездатності (1, 2 або 3), до якої належить цей військовослужбовець. 

Визначення рівня фізичної працездатності також можна проводити з 

урахуванням часу «відпочинку» після перебування в зоні бойових дій. Нижче 

представлені відповідні дискримінантні моделі. Ці рівняння, природно можна 

застосовувати тільки до військовослужбовців - учасників бойових дій. 

W1=-374, 4+1,8×ПР+29,2×L +0,9×t; 

W2=-315, 7+1,4×ПР+28,8×L+0,8×t; 

W3=-324, 6+1,1×ПР+30,9×L+0,7×t. 

Якщо по приведених рівняннях розрахувати характеристики W1, W2 і W3, 

то найбільше значення цих параметрів указує на номер групи фізичної 

працездатності (1, 2 або 3), до якої належить цей військовослужбовець. 

Таким чином, період відновлення фізичної працездатності 

військовослужбовців після перебування в зоні бойових дій відбувається досить 

повільно і в середньому займає більше 3-х місяців (100 діб). Для швидкої 

реабілітації фізичної працездатності військовослужбовців необхідно 

застосовувати спеціальні медико-біологічні та психофізіологічні заходи, а також 

помірні тренування їх м’язового апарату [199]. 

Медико-біологічні заходи (гігієнічні, фармакологічні, фізичні та ін..) 

сприяють підвищенню резистентності організму до навантажень, швидшому 

зняттю гострих форм загальної та місцевої втоми, ефективному відновленню 

енергетичних ресурсів, прискоренню адаптаційних процесів.  

Психофізіологічні заходи відновлення (психорегулюючі та 

психогігієнічні) застосовуються поряд із медико-біологічними для зменшення 

нервово-психічного напруження і підвищення мобілізаційної готовності. Серед 

психорегулюючих засобів найефективнішими є аутогенне та психорегулююче 

тренування, м'язова релаксація, навіювання у стані, коли людина не спить, 

навіюваний сон-відпочинок, музика та світломузика. Що стосується 
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психогігієнічних засобів, то це перш за все особиста психогігієна, психогігієна 

праці, колективного життя, відпочинку, побуту тощо.  

 

Висновки до розділу 5: 

1. Показано, що здорові військовослужбовці мають істотно різний 

рівень фізичної працездатності після виконання службових обов’язків в зоні 

воєнного конфлікту. Виділено три групи військовослужбовців з “високою”, 

“середньою” і “низькою” фізичною працездатністю. 

2. Встановлено, що тривалість періоду після повернення із зони 

воєнного конфлікту істотно впливає на фізичну працездатність 

військовослужбовців, оскільки середня тривалість періоду їх відновлення 

складає більше 3-х місяців без застосування спрямованих профілактичних і 

реабілітаційних заходів. 

3. Побудовані рівняння дискримінантів, що дозволяють оцінити 

фізичну працездатність військовослужбовців з урахуванням тривалості періоду 

після повернення із зони воєнного конфлікту. 

4. Сформульована пропозиція про необхідність проведення 

спеціальних медико-біологічних  та психофізіологічних заходів, спрямованих на 

відновлення фізичної працездатності здорових військовослужбовців, які 

повернулися із зони проведення бойових дій 

Матеріали розділу 5 представлені в друкованих роботах [134]. 
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РОЗДІЛ 6. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІДНОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ І 

ЕНЕРГЕТИЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗМУ УЧАСНИКІВ 

БОЙОВИХ ДІЙ В ПРОЦЕСІ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

 

Функціональний стан, працездатність і стан здоров’я учасників бойових 

дій, що надходять в реабілітаційні центри природньо не однакові. Це пов'язано з 

дією багатьох факторів. Зокрема, військовослужбовці піддавалися впливу 

різного набору факторів, що діяли в різний період часу, ураження різних систем 

їх організму були теж різноманітні, до моменту надходження в лікувальний 

заклад пройшла неоднакова кількість часу. Були також абсолютно різними їх 

психофізіологічні якості і рівень функціональних резервів. Однак цю групу в 

значній мірі об'єднує одна подія – вплив на їх організм надзвичайно сильного 

стресогенного фактору. І в цьому випадку досить сильно елімінуються 

відмінності специфічної дії перерахованих різноманітних факторів: фізичних, 

інформаційних, зовнішніх і внутрішніх. У зв'язку із зазначеним, для визначення 

ефективності реабілітаційних заходів для військовослужбовців необхідно 

використовувати неспецифічні характеристики функціонування організму 

людини. До таких характеристик можна віднести розумову працездатність і 

енергетичне забезпечення життєдіяльності організму. Ці індикатори дають 

достатньо повну інформацію про якість інформаційних і енергетичних керуючих 

процесів функціонування організму протягом проведення реабілітаційних 

заходів без урахування специфіки завданої шкоди здоров’ю бійців. 

 

6.1 Особливості відновлення розумової працездатності у 

військовослужбовців – учасників бойових дій в процесі реабілітації 

В першу чергу доцільно розглянути факт трансформації функціонального 

стану після завершення реабілітаційних заходів по компонентам такого 

комплексного індикатора як працездатність. Вибір цих психофізіологічних 

компонентів з великого числа отриманих в дослідженні ґрунтувався на таких 

міркуваннях. По-перше, в цей список були включені показники, що 



115 

відображають рівень активації організму, на одномодальні і двомодальні сигнали 

і дають інформацію про швидкість реагування досліджуваного на пред'явлення 

цих сигналів. По-друге, доцільно було розглядати показники, що в якійсь мірі 

характеризують індивідуально-типологічні якості вищої нервової діяльності: 

силу і функціональну рухливість нервових процесів [80]. По-третє, доцільно 

включити кілька похідних показників, що відображають рівень мобілізації 

людини при виконанні інформаційних завдань [92] і час вибору, що відображає 

інтенсивність переробки інформації центральною нервовою системою [60,68]. 

Дані, що характеризують трансформацію психофізіологічних параметрів 

військовослужбовців до і після проведення реабілітаційних заходів представлені 

в табл. 6.1. 

Таблиця 6.1 

Стан психофізіологічних функцій до та після здійснення 

реабілітаційних заходів щодо військовослужбовців, що брали участь в 

бойових діях 

Показник До реабілітації Після реабілітації Покращення 

працездатності, 

% 

Покращення 

мобілізації 

діяльності, % 
М±m CV М±m CV 

ПЗМР, мс 296 ± 7,3 16,0 281 ± 4,7 10,9 4,9 35,1^^ 

СЗМР, мс 449 ± 13,9 20,0 399 ±7,6  12,3 11,2** 45,6^^^ 

ФРНП, мс 331 ± 14,2 27,7 291 ± 7,8  17,5 12,1* 44,6^^^ 

СНП, мс 416 ± 16,6 26,0 372 ± 9,7  17,0 10,6* 41,7^^^ 

Ступінь 

мобілізації, мс 
85 ± 4,3 33,0 81 ± 4,2 33,3 4,6 -4,4 

Час вибору, мс 154 ± 11,1 46,7 118 ± 7,2 39,8 23,4 34,7^^ 

Примітки:  

ПЗМР – латентний період простої зорово-моторної реакції; 

СЗМР - латентний період складної зорово-моторної реакції; 

ФРНП – функціональна рухливість нервових процесів; 

СНП – сила нервових процесів; 

Ступінь мобілізації – ступінь мобілізації при переробці різномодальної інформації; 

Час вибору – час переробки інформації в центральній нервовій системі; 

CV – коефіцієнт варіації; 

*,** - достовірність різниці середніх за  критерієм Стьюдента до та після реабілітації учасників 

бойових дій відповідно на рівні p<0,05, p<0,01; 

^^, ^^^ - достовірність дисперсії за  критерієм F Фішера до та після реабілітації учасників 

бойових дій відповідно на рівні p<0,01, p<0,001. 
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Аналіз психофізіологічних даних показує, що зміна рівня різних 

компонентів працездатності за час реабілітації відбувається не однаково. Тут 

слід констатувати, що всі аналізовані показники покращилися в результаті 

реабілітації. Деякі з них трансформувалися істотно з високим рівнем 

достовірності, зокрема: СЗМР, ФРНП, СНП більш ніж на 10%. Показник ЧВ 

змінився в ще більшій мірі (на 23,4%), але суттєва варіабельність цього 

показника не дає можливість констатувати істотне зрушення. А зміна рівня 

мобілізації при виконанні потоку інформаційних завдань і трансформація ПЗМР 

були зовсім незначними. 

Складається чітке враження, що в процесі реабілітації насамперед 

відновлюються більш консервативні індивідуально-типологічні характеристики, 

а інші індикатори, в більшій мірі відображають гнучко налаштований 

функціональний стан людини, змінюються менш інтенсивно. Цей феномен 

можна пояснити наступним чином. Як показала свого часу Н. П. Бєхтєрева мозок 

людини має два типи ланок: жорсткі і гнучкі [14]. Наявність жорстких і гнучких 

ланок мозкової активності є основою для здійснення ефективної адаптації 

організму людини до мінливих умов середовища, особливо в кризових ситуаціях. 

Їх функціонування відображає базові принципи здійснення успішної адаптації. 

Жорсткі ланки є скріплюючим його елементи каркасом при формуванні реакцій 

організму, котрий стабілізує, зберігає, та консервує ці реакції. Гнучкі ланки - 

дуже легко модифікуються, швидко трансформуючи процес адаптації, 

наближаючи його властивості до постійно змінюваних умов середовища. 

Незважаючи на значні відмінності в дії жорстких і гнучких ланок мозкової 

активності обидва варіанти такої активності грають величезну роль в адаптації 

організму, особливо, в екстремальних умовах середовища, взаємно доповнюючи 

і посилюючи дію один одного. 

Отже, жорсткі ланки - підтримують базові функції організму, а гнучкі - 

сприяють збільшенню його динамічних адаптаційних можливостей. Ймовірно, 

що стабільні індивідуально-типологічні якості організму людини в більшій мірі 

підтримуються жорсткими ланками мозкової активності і відновлення функцій 



117 

організму в процесі реабілітації насамперед здійснюється шляхом відновлення 

функцій зазначених жорстких ланок. Гнучкі, варіативні ланки, які посилюють 

механізми надійного функціонування головного мозку, дозволяють більш 

раціонально досягати необхідного кінцевого результату розумової діяльності, 

певним чином послаблюючи вплив внутрішніх і зовнішніх перешкод. 

Ще більше посилює висловлену позицію аналіз варіабельності 

психофізіологічних показників в досліджуваній групі військовослужбовців до і 

після здійснення реабілітаційних заходів (табл. 6.2). Тут можна помітити, що 

переважна більшість досліджених показників зменшило значення 

варіабельності. У цьому випадку доцільно говорити про наявність зміцнюючого 

ефекту, який стабілізує варіативність функціонального стану організму 

військовослужбовців, що веде до консолідації його психофізіологічних функцій. 

Особливо сильне зменшення варіабельності цих функцій спостерігається для 

показників СЗМР, ФРНП, СНП (в середньому на 44,0%), як і у випадку зі 

зрушенням середніх цих же показників. Менш інтенсивні зрушення 

спостерігаються за показниками ПЗМР і ЧВ (в середньому на 34,9%). 

Підключення цих показників до раніше виділених (СЗМР, ФРНП, СНП), що 

характеризують функціонування жорстких ланок мозкової активності, свідчить 

про приєднання до організації розумової діяльності військовослужбовців 

гнучких ланок мозкової активності, які підсилюють мобілізаційні можливості 

організму і знижують рівень випадкової складової в здійсненні різних аспектів 

діяльності. Окремо слід обговорити зміну показника ступеня мобілізації. Він 

залишається стабільним протягом всього процесу реабілітації (недостовірне 

зменшення варіабельності СМ на 4,4% навряд чи слід розглядати як серйозну 

зміну). Тому розумним буде зробити висновок, що рівень мобілізації 

залишається постійним і свідчить про важливість цієї функції для забезпечення 

життєдіяльності організму. 

Таким чином, слід констатувати, що працездатність військовослужбовців 

в результаті проведених реабілітаційних заходів істотно трансформувалась по 

комплексу психофізіологічних показників в середньому покращилась на 11,3%. 
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Рівень стабілізації варіабельності різних психофізіологічних функцій в 

середньому покращився на 32,9%, що свідчить про підвищення рівня їх 

мобілізації при виконанні інформаційного навантаження і стабілізації коливань 

функціонального стану військовослужбовців. 

 

6.2 Трансформація взаємодії психофізіологічних функцій 

військовослужбовців в процесі реабілітації 

Ще більше посилює дане міркування аналіз взаємодії різних 

психофізіологічних функцій. Для здійснення цього аналізу були вибрані 

характеристики, що представляють діяльність жорстких і гнучких ланок 

мозкової активності: ФРНП, ПЗМР, ЧВ, СМ. Як інструмент для виявлення 

існуючих взаємозв'язків психофізіологічних функцій був застосований метод 

головних компонент факторного аналізу. Результати цього аналізу представлені 

на рис. 6.1. 

Побудована на матеріалах дослідження психофізіологічних функцій до 

проведення реабілітаційних заходів факторна модель показує високий рівень 

пояснення існуючої дисперсії цих функцій - сумарно 71,2%. Виділяються два 

прихованих чинники, що пояснюють дисперсію аналізованих даних (рис. 6.1 А). 

Найбільш вагомий з них F1Пд (43,3%) достовірно пов'язаний з характеристикою 

ФРНП, що наводить на думку особливого впливу на нього жорстких ланок 

мозкової активності. Тому його можна назвати фактором «швидкості переробки 

різномодальної інформації». Інший фактор F2Пд (27,9%) характеризується дією 

гнучкого компонента мозкової активності (ПЗМР), що визначає ступінь 

активації організму. Його можна назвати фактором «рівня активації організму». 

Звичайно, весь досвід вивчення внутрішньо системних зв’язків 

психофізіологічних функцій формує думку про відсутність чіткого 

обов’язкового детермінованого впливу виділених чинників на реакції організму, 

але постулює можливість активного пошуку найбільш вигідних для нього 

режимів роботи. 
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Рис. 6.1 Факторні моделі, що описують наявну дисперсію психофізіологічних характеристик 

учасників бойових дій до (А) та після (Б) здійснення комплексу реабілітаційних заходів щодо 

військовослужбовців, що брали участь в бойових діях. 

Примітки: 

ПЗМР – латентний період простої зорово-моторної реакції;  

ФРНП – функціональна рухливість нервових процесів; 

СМ – ступінь мобілізації при переробці різномодальної інформації; 

ЧВ – час переробки інформації в центральній нервовій системі; 

F1Пд – психофізіологічний фактор «швидкості переробки різномодальної інформації» до 

здійснення реабілітаційних заходів; 

F2Пд – психофізіологічний фактор «рівня активації організму» до здійснення реабілітаційних 

заходів; 

F1Пп – психофізіологічний фактор «швидкості переробки різномодальної інформації» після 

здійснення реабілітаційних заходів; 

F2Пп – психофізіологічний фактор «мобілізації зусиль при переробці різномодальної 

інформації» після здійснення реабілітаційних заходів. 

 

Звертає на себе увагу наявність позитивних і негативних зв’язків між 

виділеними прихованими факторами і введеними в факторну модель 

психофізіологічними показниками. Для з’ясування їх ролі у функціонуванні 

організму слід розібратися в тому, як вони впливають на його реакції. Справа в 

тому, що наведені факторні моделі досить повно описують рівень дії певних 

факторів та їх складових на організм. Але кожен прихований фактор не існує сам 

по собі. Він складається з комплексу компонентів, кожен з яких впливаючи на 

даний фактор підсилює або послаблює його внесок у формування відповідей 

організму, одночасно посилюючи або послаблюючи сам компонент який впливає 

на нього. У підсумку виходить, що як сам виділений фактор, так і його складові 
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формують зворотний зв'язок певного знаку, одна з найважливіших функцій якого 

має інформаційний, регулюючий характер. 

З теорії управління відомо, що суть зворотних зв’язків, яких немало є в 

організмі людини, полягає в тому, що будь-яке відхилення параметрів системи 

від її природного стану є джерелом формування в керованій системі змін, 

спрямованих на досягнення потрібного кінцевого результату [7]. Негативний 

зворотний зв'язок протидіє і призупиняє «розгойдування» системи, що робить 

цю систему більш стійкою до випадкової зміни її параметрів. Вона 

використовується для стабілізації і подальшого підтримання гомеостазу, надає 

«пом’якшувальну» дію при різких відхиленнях характеристик функціонального 

стану. Позитивний зворотний зв’язок сприяє відхиленню керованого параметра 

від початкового значення. 

Виходячи з викладеного можна припускати, що в разі ще не відновленого 

функціонального стану організму «працює» відповідний механізм забезпечення 

інформаційної діяльності. Він полягає в тому, що в факторі F1Пд переважають 

стабілізуючі можливості, які посилюють врівноважуючі можливості жорстких 

ланок мозкової активності. Разом з тим доповнює розглянутий процес фактор 

F2Пд який передбачає можливість посилення ролі його гнучких ланок шляхом 

збільшення активації організму. Цей ефект можна простежити по показникам 

СЗМР, ПЗМР, СНП, ФРНП (табл. 6.1).  

Дещо інший механізм превалює у людини після здійснення 

реабілітаційних заходів. Тут також виділені два фактори, що описують 

дисперсію аналізованих даних на рівні 70,0%. Найбільш вагомий з них - F1Пп 

пояснює 38,3% дисперсії, а менш потужний - F2Пп пояснює 31,7% дисперсії 

психофізіологічних параметрів. Виходячи зі змісту складових компонентів F1Пп 

можна назвати фактором «швидкості переробки різномодальної інформації», а 

F2Пп - фактором «мобілізації зусиль при переробці різномодальної інформації». 

Розглядаючи змістовну складову фактору F1Пп доцільно констатувати 

його значну відмінність від фактору F1Пд. По-перше, після проведення 

реабілітаційних процедур змінюється знак його об'єднання з компонентом 
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ФРНП на позитивний, що може свідчити про подальшу готовність організму до 

відновлення жорстких ланок мозкової активності. Це припущення 

підтверджується збільшенням діючих на фактор компонентів з позитивною 

зв'язком – компонентом ЧВ, наявність якого відображає посилення ролі 

внутрішньо мозкової переробки інформації, що надходить. Доповнює регулюючі 

можливості з переробки інформації фактор F2Пп що в якості головного містить 

компонент СМ, об'єднаний з ним позитивним зв’язком. Такий внесок СМ в 

реалізацію переробки інформації може свідчити про важливість збільшення 

регуляторних можливостей організму за рахунок посилення мобілізаційних 

можливостей його керуючих систем. 

Ще одним доказом, того що відбуваються в функціональному стані 

військовослужбовців в процесі реабілітації служать результати оцінки ступеня 

взаємозв'язку, або іншими словами, зв’язності різних психофізіологічних 

характеристик, реалізована за допомогою коефіцієнта мультиколінеарності 

[135]. Цей математичний прийом був успішно використаний в ряді робіт [56, 62]. 

Оцінка зв’язності використаних при проведенні факторного аналізу 

психофізіологічних характеристик (ПЗМР, ФРНП, ЧВ, СМ) показала наступне. 

По-перше, зв'язність психофізіологічних функцій до реабілітації достовірна (за 

критерієм χ2 з ймовірністю p <0,05). По-друге, після проведення реабілітації 

рівень зв'язності значно падає (на 72,6%) і стає достовірним. Все це ще раз 

свідчить про «жорсткості» системи забезпечення інформаційної діяльності до 

проведення відновлювальних заходів і підключенні гнучких ланок мозкової 

активності, що збільшують адаптаційні можливості організму після реалізації 

реабілітаційних заходів. 

 

6.3 Особливості регуляції функціонування серцево-судинної системи у 

військовослужбовців – учасників бойових дій в процесі реабілітації 

Підвищення адаптаційних можливостей людини відбивається не тільки на 

системі переробки інформації, а й на енергетичній сфері організму, що 

забезпечує його діяльність. Тому доцільно розглянути можливі трансформації в 
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регуляції серцевого ритму при відновленні функціональних резервів організму 

військовослужбовців (табл. 6.2). В процесі відновлення всі досліджені показники 

зазнали різнобічної зміни і тому для інтерпретації цих модифікацій кожен з 

показників доцільно проаналізувати окремо. Так, ЧСС незначно змінилася після 

проходження реабілітаційних заходів. Це свідчить про стабілізацію емоційного 

фону протягом усього періоду реабілітації. Рівень показника LF norm зменшився 

істотно (p<0,01) на 12,8%. Оскільки цей показник відображає активність 

симпатичного відділу автономної нервової системи, можна припускати, що 

реабілітаційні процедури призводять до зменшення цієї активності. 

Таблиця 6.2 

Стан регуляції функціонування серцево-судинної системи за 

показниками варіабельності серцевому ритму до та після здійснення 

реабілітаційних заходів щодо військовослужбовців, що брали участь в 

бойових діях 

Показник 

До реабілітації Після реабілітації Зміна 

регуляції 

серцевої 

діяльності, % 

Зміна дисперсії 

показників 

серцевого 

ритму, % 

М±m CV М±m CV 

ЧСС, уд/хв. 78 ± 2,1 17,7 80 ± 1,6 12,8 2,5 27,5^ 

LF norm, у.о 0,72 ± 0,02 19,5 0,62 ± 0,03 26,1 12,8** -25,3 

HF norm, у.о 0,28 ± 0,02 49,8 0,37 ± 0,03 43,8 24,6** 12,0 

LF/HF, у.о. 3,9 ± 0,52 86,2 2,29 ± 0,26 73,2 41,4** 15,1^^^ 

Fср, Гц 0,11 ±0,004 24,8 0,12 ± 0,004 20,4 10,2 17,9 

Beta T, у.о. 0,68 ± 0,03 25,9 0,60 ± 0,03 28,7 12,0* -9,7 

ІН, %/с^2 
154,7 ± 

23,2 
97,0 194,5 ± 25,9 86,1 20,5 11,2 

Примітки:  

ЧСС – частота серцевих скорочень;  

LF norm  – нормована потужність спектру низькочастотного компоненту варіабельності 

серцевого ритму;  

HF norm – нормована потужність спектру високочастотного компоненту варіабельності 

серцевого ритму; 

LF/HF – співвідношення активності симпатичного та парасимпатичного відділів автономної 

нервової системи;  

Fср – середньозважена частота спектру серцевого ритму;  

Beta T – симетрія Т хвилі PQRST кардіокомплексу; ІН – індекс напруги;  

CV –коефіцієнт варіації. *,** - достовірність різниці середніх за  критерієм Стьюдента до та 

після реабілітації учасників бойових дій відповідно на рівні p<0,05, p<0,01; 

^, ^^^ - достовірність дисперсії за  критерієм F Фішера до та після реабілітації учасників 

бойових дій відповідно на рівні p<0,05, p<0,001. 
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З іншого боку, рівень показника HF norm значно збільшився (p <0,01) - на 

24,6%, що дозволяє говорити про підвищення активності парасимпатичного 

відділу автономної нервової системи. Одночасне зниження активності 

симпатичного відділу і підвищення парасимпатичного відділів автономної 

нервової системи призводить до істотного падіння рівня показника LF / HF 

(p <0,01) на 41,4%, доводячи його до нормативних значень. Ще одна 

характеристика трансформувалася достовірно в процесі реабілітації 

військовослужбовців – це показник Beta T, що відображає зміну симетрії Т хвилі 

кардіоциклу. Причому збільшення значення цього показника свідчить про 

підвищення електричної неоднорідності міокарда, розвитку його ішемізації 

[139]. В даному випадку коефіцієнт Beta T істотно зменшує свій рівень (p <0,01) 

на 12,0 %, що дозволяє припустити наявність позитивних зрушень у 

функціональному стані організму військовослужбовців шляхом зростання 

електричної однорідності їх міокарда. Інші розглянуті показники Fср і ІН не 

зазнають істотних змін. 

У підсумку, якщо розглядати тільки показники котрі істотно змінюються в 

процесі реабілітації, можна прийти до висновку, що в середньому енергетичне 

забезпечення життєдіяльності військовослужбовців в процесі реабілітації 

поліпшується на 22,7%. В результаті можна стверджувати, що, по-перше, 

реабілітаційні заходи які реалізується в реабілітаційному відділенні клініки 

професійних захворювань ДУ ««Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва 

Національної академії медичних наук України»» реабілітаційний процес у 

військовослужбовців є ефективним; по-друге, зміни в серцево-судинній системі 

є більш інтенсивними (22,7%), ніж в інформаційній сфері (11,3%). 

Аналіз групової варіабельності показників серцевого ритму досить важкий 

і неоднозначний. У цьому випадку немає чітких правил поліпшення або 

погіршення значень цієї групи показників. Певним орієнтиром можуть служити 

значення варіабельності, отримані після закінчення процесу реабілітації. Якщо 

за основу взяти зазначені орієнтири, то можна обговорити достовірні зміни 

тільки двох показників: ЧСС і LF/HF. У першому випадку необхідно 
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констатувати, що групова варіабельність ЧСС достовірно зменшується (p <0,05) 

на 27,5%. Тут є два позитивних факти: рівень коефіцієнтів варіації до і після 

реабілітації свідчить про наявність нормального розподілу досліджуваної 

вибірки з даного показника, а також про те, що дані ЧСС обстежених 

військовослужбовців в результаті проведення реабілітації стали більш 

однорідними, «скупченими». Іншими словами, функціональний стан 

військовослужбовців за цим показником став більш збалансованим, наближеним 

до середнього для всієї групи. Але оскільки функціональний стан цієї групи після 

проведення реабілітаційних заходів істотно покращився, то можна говорити про 

те, що зниження варіабельності цього показника теж має позитивний ефект. 

Інтерпретувати варіабельність показника LF/HF дещо складніше. З одного 

боку, ця варіабельність значно зменшилася (p<0,001) - на 15,1%, що можна 

пояснити консолідацією значень вегетативної рівноваги у військовослужбовців 

після реабілітації. З іншого боку, великі значення коефіцієнтів варіації 

дозволяють запідозрити існування неоднорідності досліджуваної вибірки за цим 

показником, яка в процесі відновлення організму учасників бойових дій прагне 

до зміцнення гомогенності досліджуваних функціональних станів. Тим не менш, 

якщо застосувати прийом усереднення позитивних зрушень достовірно змінених 

характеристик серцевого ритму, можна з певною ймовірністю говорити про 

значну ефективність застосовуваних реабілітаційних заходів на 22,7%. 

Таким чином, встановлено, що в результаті проведення реабілітаційних 

заходів стан енергетичної сфери у військовослужбовців, які перебували в зоні 

проведення бойових дій, значно покращився, про що свідчать зрушення значень 

комплексу показників серцевого ритму на 22,7% і зниження внутрішньо 

групового розкиду цих показників на 21,3%. 

 

6.4 Трансформація взаємодії характеристик регуляції функціонування 

серцево-судинної системи військовослужбовців в процесі реабілітації 

Розумінню діючих механізмів формування виявленого ефекту реабілітації 

сприятиме аналіз структури взаємозв’язків окремих функцій серцево-судинної 
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системи, оцінка діяльності яких відбивається рядом показників варіабельності 

серцевого ритму. Зазначений аналіз був здійснений за допомогою факторного 

аналізу (метод головних компонент) і його результати представлені на рис. 6.2. 

 

Рис. 6.2 Факторні моделі, що описують наявну дисперсію регуляції серцевого ритму у 

учасників бойових дій до (А) та після (Б) здійснення комплексу реабілітаційних заходів щодо 

військовослужбовців, що брали участь в бойових діях. 

Примітки: LF/HF – співвідношення активності симпатичного та парасимпатичного відділів 

автономної нервової системи; 

Fср – середньозважена частота спектру серцевого ритму; 

Beta T – симетрія Т хвилі PQRST кардіокомплексу; 

F1Кд – кардіологічний фактор «стабілізації функціонального стану» до здійснення 

реабілітаційних заходів; 

F2К д – кардіологічний фактор «регуляції електричної однорідності міокарду» до здійснення 

реабілітаційних заходів; 

F1Кп – кардіологічний фактор «стабілізації симпато-парасимпатичного балансу автономної 

нервової системи» після здійснення реабілітаційних заходів. 

 

Отримана за показниками варіабельності серцевого ритму факторна 

модель досить повно описує дисперсію цих показників (рис. 6.2 А). Сумарна 

можливість пояснення коливань цих показників досягає 88,2%, що відображає 

жорсткість системи регуляції серцевого ритму на початковій стадії реабілітації. 

За допомогою проведеного аналізу були виділені два прихованих фактори. 

Перший з них F1Кд (пояснює 54,7% дисперсії) представляє характеристики Fср 

і LF/HF. Якщо розглядати стан енергетичної сфери до реабілітації 

військовослужбовців, можна висловити припущення, що його характеризує 

необхідність стабілізації рівня функціональних резервів організму (наявність 

негативного коефіцієнту кореляції з даним фактором показника Fср) і 

Faktor 2

33,5 %

Beta T

Fср

LF/HF

Faktor 1

54,7 %

Beta T

Fср

LF/HF

Faktor 1

52,8 %
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«прагнення» гармонізувати співвідношення активності симпатичного і 

парасимпатичного відділів автономної нервової системи (наявність позитивного 

зв’язку з показником LF/HF). Тому цей фактор можна назвати фактором 

«стабілізації функціонального стану» військовослужбовця. Другий, менш 

вагомий фактор (33,5%) об'єднаний з показником Beta T позитивним зв’язком. 

Можливо, цей зв’язок є індикатором прагнення до відновлення функціонального 

стану організму шляхом підвищення електричної однорідності міокарда, тобто 

активізації одного з можливих шляхів відновлення серцевої діяльності. Тому цей 

фактор отримав назву фактору «регуляції електричної однорідності міокарду». 

У будь-якому випадку аналіз факторної моделі показує, що в перед 

реабілітаційному стані організм військовослужбовців насичений жорсткими 

ланками управління, які детермінують його функціонування на 88,2%. 

Значним перебудовам піддається регуляція функцій серцево-судинної 

системи військовослужбовців після проведення реабілітаційних заходів. 

Факторна модель, що відображає ці перебудови, представлена на рис. 6.2 Б. Тут 

видно, що в результаті факторного аналізу було виділено один фактор F1Кп, 

який пояснює 52,8% дисперсії розглянутих показників, що значно менше, ніж у 

випадку з пояснюючою здатністю факторної моделі, побудованої за 

результатами вимірювань до проведення реабілітаційних заходів. Характерною 

особливістю розглядуваної моделі є наявність негативного зв’язку фактору з 

показником LF/HF. Наявність такого зв'язку наштовхує на думку, що у 

відновленому організмі в першу чергу важливою є гармонізація і стабілізація 

активності симпатичного і парасимпатичного відділів автономної нервової 

системи. Ця позиція підтверджується фактом зменшення значень цього 

показника і його варіабельності після проведення лікувальних заходів (табл. 6.2). 

Іншою важливою відмінною рисою аналізованого фактору є наявність 

позитивного зв’язку з показником Fср. Наявність такого ефекту може говорити 

про відкриття подальшої можливості відновлення втрачених за час перебування 

в умовах бойових дій механізмів вдосконалення потенціалу використання 

функціональних резервів організму. 
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Розглядаючи отримані факторні моделі (рис. 6.2) необхідно констатувати, 

що перед проведенням реабілітаційних заходів спостерігається превалювання 

жорстких ланок управління серцевою діяльністю (сумарна пояснююча роль 

факторів 88,2%), а після відновлення організму, ймовірно, значною мірою 

підключаються гнучкі ланки (пояснююча роль фактору 52,8%), що вказує на 

зменшення суворо детермінуючої складової управління серцевою діяльністю. 

Цю позицію ще підсилює той факт, що зв’язність (мультиколінеарності) 

аналізованих функцій до проведення реабілітаційних заходів значна (p <0,05 за 

критерієм χ2), а після відновлення вона елімінується. Спостережуване зниження 

рівня зв'язності аналізованих показників досягає 42,4%. 

Таким чином, відновлювальні заходи бійців після їх перебування в зоні 

бойових дій, що проводяться в реабілітаційному відділенні клініки професійних 

захворювань ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» є 

ефективним підходом для підвищення боєздатності Збройних Сил України, 

зниження соціального і психологічного напруження в суспільстві. Застосування 

цих заходів значно збільшує можливості організму військовослужбовців з 

переробки інформації, підвищуючи його працездатність, трансформуючи 

психофізіологічні механізми регуляції серцево-судинної системи. 

 

6.5 Оцінка стану здоров’я військовослужбовців за 

психофізіологічними показниками 

Для розробки підходу до оцінки стану здоров’я було проведене 

дослідження наявності різниці рівня психофізіологічних характеристик у 

військовослужбовців з різним станом здоров’я. Для цього згідно з діючим 

наказом міністерства оборони України [111] було проведено поділ обстежуваних 

на дві підгрупи: «А» та «Б». До групи «А» були віднесені особи категорії 

«здоровий і може без обмеження виконувати роботу» та «здоровий, але, наявні 

незначні відхилення в стані здоров'я не заважають здійсненню професійної 

діяльності». До групи «Б» були віднесені особи категорії «є відхилення в стані 

здоров'я, які можуть призвести до обмеження можливостей виконання 
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професійної діяльності» та «наявні відхилення в стані здоров'я не дозволяють 

якісно забезпечувати професійну діяльність». З усього дослідженого 

контингенту до групи «А» - в основному, здорові було віднесено 66 осіб, а до 

групи «Б» - ті що мають певні негативні відхилення в стані здоров’я - 33 особи. 

Уживання цієї класифікації дало можливість з допомогою покрокового 

дискримінантного аналізу отримати наступні розв’язувальні правила, які 

дозволяють визначити належність особи до підгруп «А» або «Б»: 

«А»=-0,94-0,52×(5,37-0,08×КЧСМлів.зел.-0,05×КЧСМлів.чер)+0,33×(-

0,55+0,15×кіл-ть вип. РРО)-0,56×(-2,77+0,007×СНП)+0,68×(-2,77+0,007×СНП)2, 

«Б»=-1,38+0,42×(5,37-0,08×КЧСМлів.зел.-0,05×КЧСМлів.чер)-0,45×(-

0,55+0,15×кіл-ть вип. РРО)+0,37×(-2,77+0,007×СНП)+0,21×(-2,77+0,007×СНП)2, 

де: КЧСМлів.зел., КЧСМлів.чер. – критична частота світлових мерехтінь 

відповідно на зелений і червоний кольори під час обстеження лівого ока; кіл-ть 

вип. РРО – кількість випереджень під час тестування реакції на рухомий об’єкт; 

СНП – оцінка сили нервових процесів. 

Для визначення належності військовослужбовця до тої чи іншої підгрупи 

в наведені рівняння підставляються відповідні значення психофізіологічних 

характеристик. Якщо «А»>«Б» прогнозоване значення стану здоров’я 

військовослужбовця – «здоровий». В іншому випадку у нього, напевно, мають 

місце деякі негативні відхилення в стані здоров’я. Точність оцінки стану 

здоров’я за комплексом психофізіологічних характеристик складає 70%.   

Узагальнюючи викладене необхідно зазначити, що сьогодні зростає 

потреба у висококваліфікованих працівниках, у збройних силах також 

зустрічається з дефіцит певних категорій військовослужбовців. Цей стан справ 

викликаний декількома серйозними причинами, найбільш важливими з яких є 

ускладнення роботи з сучасною технікою і, отже, підвищенням ризику появи 

аварій [173], вибір людей з адекватним для цієї роботи психофізіологічним 

потенціалом [179], мультикультурними факторами, пов'язаними з активним 

переміщенням населення, що відображає різне розуміння дій особами, які 

володіють різними мовами [177] і ін. Справа в тому, що рівень стресу, 
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викликаний дією цих факторів сильно пов'язаний з продуктивністю праці 

військовослужбовців. Причому, цей зв'язок - негативний [197]. Іншими словами, 

підвищення рівня стресу веде до зниження продуктивності і надійності 

діяльності військовослужбовця, а також в значній мірі впливає на стан його 

здоров'я, що оцінюється багатьма характеристиками. В певних випадках такі 

характеристики мають суперечливу інформацію, що не дозволяє зробити 

кінцевий висновок. Тому, в даний час для виконання оцінки стану здоров’я 

доцільно спиратися на найбільш загальні, абстрактні, але кількісно оцінювані 

психофізіологічні фактори, що віддзеркалюють стан здоров'я працівника. 

Обраний напрямок досліджень в цілому узгоджується з дослідженнями інших 

авторів [179]. Однак його специфіка полягає в тому, що досить швидкими 

психофізіологічними методами можна оцінити рівень стану здоров'я 

військовослужбовців, який є фундаментом для задовільного здійснення 

професійної діяльності. З іншого боку, при цьому не є потрібним пристосування 

відповідних психологічних методів до контингенту досліджуваних, які можуть 

мати різний рівень знань, уявлень про ті чи інші явища, говорити на різних мовах 

тощо. Ці переваги роблять пропонований підхід досить універсальним. 

 

Висновки до розділу 6: 

1. Працездатність військовослужбовців в результаті проведених 

реабілітаційних заходів по комплексу психофізіологічних показників що істотно 

трансформувалися в середньому покращилася на 11,3 %. Рівень стабілізації 

варіабельності різних психофізіологічних функцій в середньому покращився на 

32,9 %, що свідчить про підвищення рівня їх мобілізації при виконанні 

інформаційного навантаження і стабілізації коливань функціонального стану 

військовослужбовців. 

2. Побудовані факторні моделі і оцінка зв’язності ряду 

психофізіологічних характеристик показують на превалювання жорстких ланок 

мозкової активності при регулюванні функціонального стану 
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військовослужбовців до реабілітації і підключення її гнучких ланок в процесі і 

після реабілітації. 

3. В результаті проведення реабілітаційних заходів стан енергетичної 

сфери у військовослужбовців, які перебували в зоні бойових дій, значно 

покращився, про що свідчать зрушення значень комплексу показників серцевого 

ритму на 22,7% і зниження внутрішньо групового розкиду цих показників на 21,3 

%. Зміни, що спостерігаються в серцево-судинній системі військовослужбовців 

можна оцінити як більш інтенсивні (22,7 %), ніж в інформаційній сфері (11,3 %). 

4. Перед проведенням реабілітаційних заходів спостерігається 

превалювання жорстких ланок управління серцевою діяльністю (сумарна 

пояснююча роль факторів 88,2 %), а після відновлення організму в значній мірі 

підключаються гнучкі ланки (пояснююча роль фактору 52,8 %), що вказує на 

зменшення суворо детермінуючої складової управління серцевою діяльністю в 

процесі реабілітації. Можливості підключення аналізованих функцій до 

проведення реабілітаційних заходів значна (p <0,05), а після відновлення вона 

елімінується. Спостережуване зниження рівня зв’язності аналізованих 

показників досягає 42,4 %. 

Матеріали розділу 6 представлені в друкованих роботах [58, 57]. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

На підставі проведених досліджень рекомендовано: 

1. Перед відправленням в зону проведення бойових дій необхідно 

проводити професійний відбір кандидатів та мати прогноз їх поведінки в 

екстремальних умовах. 

2. Після пережитого бойового стресу та через невеликий проміжок 

спонтанного відновлення не слід проводити процедуру професійного відбору та 

моніторингу професійно важливих якостей військовослужбовців. 

3. Доцільно детально інформувати військовослужбовців про зміст їх 

майбутньої діяльності та про середовище, в якому вони будуть виконувати 

завдання, і враховувати їх готовність до цих навантажень. 

4. Проводити психологічну підготовку перед відправленням 

військовослужбовців у зону бойових дій, в ході якої потрібно звернути увагу на 

те, що дія окремих чинників бойового середовища на ступінь нервово-

емоційного напруження, має ефект спорідненості вражень декількох з них, 

проводити тренінги та навчати військовослужбовців діяти в умовах стресу. 

5. З одноманітністю діяльності в зоні проведення бойових дій можна 

боротися, застосовуючи відповідні профілактичні заходи. Ці заходи розроблені, 

їх використання є в компетенції командира, якого потрібно навчати в процесі 

підготовки. 

6. Для підтримання мотивації на достатньому рівні потрібно, як мінімум 

забезпечити належний військово-польовий побут. 

7. Командир повинен відігравати першочергову роль щодо врегулювання 

питань міжособистих відношень військовослужбовців, також йому в цьому 

можуть допомагати психолог, капелан та лікар. 

8. Для ефективної реабілітації необхідно врахувати інформацію про 

початковий функціональний стан військовослужбовців, також командирові 

підрозділу необхідно мати прогностичну інформацію відновлення боєздатності 

його підлеглих з метою планування подальшого проходження їх служби. 
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9. Лікареві необхідно надавати інформацію про функціональний стан 

військовослужбовця для своєчасного призначення йому профілактичних заходів, 

спрямованих на відновлення його здоров’я. 

10. Необхідно надавати відомості військовослужбовцеві про його 

функціональний стан і прогноз його повного відновлення для формування 

мотивації до активного і усвідомленого застосування призначених лікарем 

профілактичних і реабілітаційних заходів. 
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ВИСНОВКИ 

В дисертаційному дослідженні комплексно вирішуються актуальні 

питання профілактики погіршення функціонального стану військовослужбовців 

та проведено всебічний аналіз проблеми оцінки впливу стрес-факторів бойового 

середовища на учасників бойових дій, та визначено терміни відновлення  

функціонального стану, після повернення їх до мирного життя. 

1. Показано, що в комплексі факторів, що характеризують умови 

перебування в «бойовому середовищі», можна виділити чотири незалежних 

групи  стрес-факторів У формуванні стресу в учасників бойових дій загальний 

внесок всіх груп стрес-факторів «бойового середовища» становить 59,8% 

загальної дисперсії, з них внесок «фізичних» чинників 18,1%, «інформаційних» 

9,9%, чинників «антиципації» 19,5% та «організації» 12,3% загальної дисперсії. 

При цьому дія окремих чинників, що впливають на ступінь нервово-емоційного 

напруження військовослужбовців в зоні проведення бойових дій, має ефект 

спорідненості вражень декількох з них. 

2. Виявлено, що чинники «організації забезпечення життєдіяльності» 

викликають у різних підгруп військовослужбовців неоднакові за своєю 

виразністю відчуття. Виділені підгрупи «гіперчутливих» та «гіпочутливих 

військовослужбовців», враження яких щодо впливу шкідливих чинників 

бойового середовища достовірно (p<0,05) відрізняються, що ймовірно пов`язано 

з індивідуальним рівнем психоемоційної чутливості. Встановлено що у 

формуванні стресу в учасників бойових дій групи «гіперчутливі» загальний 

внесок групи стрес-факторів «організації забезпечення життєдіяльності» 

становить 68,3% загальної дисперсії, з них внесок чинників «умови проживання» 

15,9%, чинники «умови життєдіяльності» 26,6%, чинники «санітарно-гігієнічні 

умови» 17,1%, та чинники «міжособистісних контактів» 8,7% загальної 

дисперсії. Встановлено що у формуванні стресу в учасників бойових дій групи 

«гіпочутливі» загальний внесок групи стрес-факторів «організації забезпечення 

життєдіяльності» становить 49,9% загальної дисперсії, з них внесок чинників 

«умови проживання» 12,4 %, чинники «умови життєдіяльності» 11,4 %, чинники 
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«санітарно-гігієнічні умови» 16,1 %, та чинники «міжособистісних контактів» 

10,0 % загальної дисперсії.  

3. Встановлено, що за комплексом психофізіологічних показників 

працездатність військовослужбовців що перебували в зоні бойових дій в 

результаті проведених реабілітаційних заходів в середньому істотно 

покращилася на 11,3%. Рівень стабілізації варіабельності різних 

психофізіологічних функцій в середньому покращився на 32,9 %, що свідчить 

про підвищення рівня їх мобілізації і стабілізації коливань функціонального 

стану військовослужбовців. 

4. Показано, що до реабілітації в умовах стаціонару проявляється 

превалювання жорстких ланок мозкової активності при регулюванні 

функціонального стану військовослужбовців, а в процесі реабілітації 

відбувається підключення її гнучких ланок, що віддзеркалюється в зниженні 

рівня зв’язності психофізіологічних функцій на 72,6% після проведення 

відновлювальних заходів.  

5. В результаті проведення реабілітаційних заходів стан енергетичної 

сфери у військовослужбовців, які перебували в зоні проведення бойових дій, 

значно покращився, про що свідчать зрушення значень комплексу показників 

серцевого ритму на 22,7% і зниження внутрішньо групового розкиду цих 

показників на 21,3 %. Позитивні зміни, що спостерігаються в енергетичній сфері 

військовослужбовців можна оцінити як більш інтенсивні (22,7 %), ніж в 

інформаційній сфері (11,3 %). Перед проведенням реабілітаційних заходів 

спостерігається превалювання жорстких ланок управління серцевою діяльністю 

(сумарна пояснююча роль факторів 88,2%), а після відновлення організму в 

значній мірі підключаються гнучкі ланки (пояснююча роль фактору 52,8%). Це 

вказує на зменшення строго детермінуючої складової управління серцевою 

діяльністю в процесі реабілітації та підвищення ролі гнучких ланок управляючої 

мозкової активності, яка супроводжується зниженням рівня зв’язності 

аналізованих функцій на 42,4%. 
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6. Показано, що здорові військовослужбовці мають істотно різний рівень 

фізичної працездатності після виконання службових обов’язків в зоні воєнного 

конфлікту. Виділено три групи військовослужбовців з «високою», «середньою» 

і «низькою» фізичною працездатністю. Встановлено, що тривалість періоду 

після повернення із зони воєнного конфлікту істотно впливає на фізичну 

працездатність військовослужбовців, оскільки середня тривалість періоду їх 

спонтанного відновлення складає більше 3-х місяців. Побудовані 

дискримінантні моделі, що дозволяють оцінити рівень відновлення фізичної 

працездатності військовослужбовців з урахуванням успіху фізичного 

відновлення та тривалості періоду після повернення із зони воєнного конфлікту. 

7. Сформульовані організаційні, медико-психологічні та інші 

рекомендації щодо усунення чи послаблення дії чинників бойового середовища. 

Розроблено рекомендації щодо профілактики та реабілітації погіршення 

функціонального стану та адекватності поведінки військовослужбовців в 

екстремальних умовах. Проведення процедури психофізіологічного 

професійного відбору для осіб групи з гіршими психофізіологічними 

показниками, а також підгрупи з кращим рівнем психофізіологічного статусу, які 

після перебування з зони проведення бойових дій спонтанно відновлювались 

менше одного місяця є недоцільним, оскільки вони знаходяться в зоні 

підвищеного ризику за своїми психофізіологічними якостями 
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ДОДАТКИ 

Додаток А  

Копії актів впровадження, що стосуються даної роботи 
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159 

 



160 
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Додаток Б 

Опитувальник для визначення інтенсивності впливу факторів бойового 

середовища на військовослужбовців-учасників бойових дій. 

 

Дата обстеження «___»__________ 2016 р.       

військова спеціальність в зоні АТО________________________________________________;         

к-сть проведених днів в зоні АТО ______;    вік __________;     в/звання__________________ 

к-сть місяців служби в АТО після тривалої відпустки____; термін перебування в умовах 

безпосереднього контакту з противником (в днях)__________  

 
На скільки сильний стрес викликають у вас нижче перераховані фактори? Поставте 

відмітку «   » на відповідній шкалі. 

 

1. Обстріл реактивною системою залпового вогню «Град», «Ураган» іт. д. 

 

  

 
2. Обстріл з мінометів. 

 

  

 
3. Обстріл з танка. 

 

  

 
4. Обстріл артилерії. 

 

  

 
5. Обстріл снайпера. 

 

  

 
6. Страх безпосереднього зіткнення з піхотою противника в наступі. 

 

  

 
7. Страх безпосереднього зіткнення з піхотою противника в обороні. 

 

8.   

 
9. Постійне очікування можливого безпосереднього контакту з противником, при 

виконанні завдань  

 

  

 
10. Поранення бойового товариша. 

 

  

 

слабкий сильний 

слабкий сильний 

слабкий сильний 

слабкий сильний 

слабкий сильний 

слабкий сильний 

слабкий сильний 

слабкий сильний 

слабкий сильний 
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11. Смерть бойового товариша. 

 

  

 

12. Страх отримати поранення. 

 

  

 

13. Страх стати інвалідом (в результаті поранення) 

 

  

 

14. Боязнь наступити на міну (розтяжку)  

 

  

 

15. Боязнь наїзду на фугасну міну. 

 

  

 

16. Боязнь потрапити в полон 

 

  

 
 

17. Невпевненість в прогнозах командирів, непередбачуваність реального розвитку ситуації 

 

  
 

18. Некомпетентність командирів 

 

  
 

19. Недостатність бойової підготовки, бойового духу, товаришів по службі. 

 

  

 

20, Стурбованість про наслідки особистих помилкових дій (страх зробити помилку, 

власна некомпетентність) 

 

  

слабкий сильний 

слабкий сильний 

слабкий сильний 

слабкий сильний 

слабкий сильний 

слабкий сильний 

слабкий сильний 

слабкий сильний 

слабкий сильний 

слабкий сильний 
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Додаток В 

Опитувальник для визначення інтенсивності впливу факторів «організації 

забезпечення життєдіяльності» на військовослужбовців-учасників бойових дій 

 

Дата обстеження «___»__________ 2016 р.       

військова спеціальність в зоні АТО________________________________________________;         

к-сть проведених днів в зоні АТО ______;    вік __________;     звання__________________ 

к-сть місяців служби в АТО після тривалої відпустки____; термін перебування в умовах 

безпосереднього контакту з противником (в днях)__________  
 

Який рівень дискомфорту викликають у вас нижче перераховані фактори? 

Поставте відмітку «   » на відповідній шкалі. 
 

1. Проживання у бліндажі. 

 

  

 
2. Проживання у палатці. 

 

  

 
3. Проживання у зруйнованих будівлях. 

 

  

 
4. Недоїдання  (з причини нераціонального і непостійного харчування). 

 

  

 
5. Тривале перебування в умовах низьких температур.  

 

  

 
6. Тривале перебування в умовах спеки.  

 

  

 
7. Підвищена вологість, опади. 

 

  

 
8. Перебування в умовах грязі під ногами.  

 

  

 
9. Відсутність можливості регулярної помивки. 

 

  

 
10. Відсутність можливості завжди одягнути чистий одяг.  

 

  

слабкий сильний 

слабкий сильний 

слабкий сильний 

слабкий сильний 

слабкий сильний 

слабкий сильний 

слабкий сильний 

слабкий сильний 

слабкий сильний 

слабкий сильний 
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11. Порушення звичного режиму сну (тривалість, безперервність). 

 

  

 
12. Недостатність екіпірування. 

 

  

 
13. Комфортність перебування в колективі (в бою). 

 

  

  
14. Комфортність перебування в колективі (в побутових умовах). 

 

  

 
15. Часті конфлікти з командирами 

 

  

  
16. Конфліктні ситуації з товаришами по службі 

 

  

 
17. Соціальна ізоляція: недоступність до ЗМІ (ТВ, інтернет, преса) і т.ін. 

 

  

 
18. Віддаленість і тривога за близьких 

 

  

 
19. Якість медичної допомоги (нехватка індивідуальних медичних аптечок та ін.) 

 

  

 
20. Тривала одноманітна робота. (монотонна робота)  

 

  

 

слабкий сильний 

слабкий сильний 

слабкий сильний 

слабкий сильний 

слабкий сильний 

слабкий сильний 

слабкий сильний 

слабкий сильний 

слабкий сильний 

слабкий сильний 
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Додаток Г 

ПЕРЕЛІК ВЛАСНИХ ПУБЛІКАЦІЙ 

Статті у фахових виданнях, що рекомендовано МОН України: 

1. Трінька І.С., Кальниш В.В., Мальцев О.В. Особливості змін 

психофізіологічного стану у осіб,  що приймають участь в бойових діях. 

Проблеми вікової охорони здоров`я. Збірник наукових праць Української 

військово-медичної академії. 2015 Вип. 44. Т.1. С. 31-40. (Дисертантом 

проведено аналіз сучасної літератури, психофізіологічні дослідження, аналіз 

результатів і обґрунтування висновків, підготовлено до друку).  

2. Трінька І.С., Кальниш В.В., Швець А.В., Мальцев О.В. Особливості 

впливу чинників бойового середовища на військовослужбовців. Військова 

медицина України. 2016. №2 С. 73-80. (Дисертантом проведено аналіз отриманих 

даних, сформульовано висновки, підготовлено до друку) 

3. Трінька І.С., Кальниш В.В., Швець А.В., Мальцев О.В. Особливості 

відновлення фізичної працездатності військовослужбовців після повернення із 

зони АТО. Військова медицина України. 2016. №3 С. 56-62. (Дисертантом 

проведено аналіз сучасної літератури, психофізіологічні дослідження, аналіз 

результатів і обґрунтування висновків, підготовлено до друку). 

4. Мальцев О.В. Спорідненість вражень про вплив чинників бойового 

середовища на військовослужбовців, що приймали участь в АТО. Український 

журнал з проблем медицини праці. 2017. №4 С. 42-53. (Дисертантом проведено 

аналіз сучасної літератури, психофізіологічні дослідження, аналіз результатів і 

обґрунтування висновків, підготовлено до друку).  

5. В.В. Кальниш, А.В. Швець, О.В. Мальцев. Спонтанне відновлення 

психофізіологічного стану учасників антитерористичної операції. Український 

журнал з проблем медицини праці. 2018. № 2 С. 39-47 (Дисертантом проведено 

аналіз сучасної літератури, психофізіологічні дослідження, аналіз результатів і 

обґрунтування висновків, підготовлено до друку). 

6.  В.В. Кальниш, О.В. Мальцев. Відновлення працездатності і 

енергетичних можливостей організму учасників АТО в процесі реабілітації. 



167 

Журнал «Довкілля та здоров’я». 2018. № 3 (88) С. 75-79. (Дисертантом проведено 

аналіз сучасної літератури, психофізіологічні дослідження, аналіз результатів і 

обґрунтування висновків, підготовлено до друку).  

7. Кальниш В.В., Пашковський С.М., Мальцев О.В., Печиборщ В.П., 

Єщенко О.І., Шепітько К.В. Взаємозв’язок стану здоров’я і психофізіологічних 

характеристик військовослужбовців. Світ медицини та біології. 2019. № 3 (69). 

С 72-77. (Дисертантом проведено аналіз сучасної літератури, психофізіологічні 

дослідження, аналіз результатів і обґрунтування висновків, підготовлено до 

друку) 

Тези доповідей: 

1. Мальцев О.В. Особливості змін психофізіологічного стану у осіб, які 

беруть участь в бойових діях. Наукова конференція молодих вчених, тези 

доповідей Ч1. –К: УВМА, 2017, 9-11 с. 

2. Мальцев О.В., Кириловська К.О. Фактори бойового середовища та їх 

вплив на військовослужбовців, Наукова конференція молодих вчених, тези 

доповідей Ч1. – К: УВМА, 2017, 30-31 с. 

3. Мальцев О.В., Кальниш В.В. Психофізіологічна ефективність 

відновлення працездатності у військовослужбовців-учасників бойових дій. 

Наукова конференція молодих вчених, тези доповідей Ч1. – К: УВМА, 2018,      

64-65 с. 

Методичні рекомендації: 

1. Прогнозування адекватності поведінки військовослужбовців в 

екстремальних умовах: методичні рекомендації/ Швець А.В., Єщенко В.І., 

Коваль О.В., Дорошенко М.М., Лук’янчук І.А., Іванцова Г.В., Мальцев О.В. – К.: 

УВМА, 2017. – 64 с. 

В яких опубліковані основні наукові результати дисертації:  

1. Трінька І.С., Кальниш В.В., Мальцев О.В. Особливості змін 

психофізіологічного стану у осіб,  що приймають участь в бойових діях. 

Проблеми вікової охорони здоров`я. Збірник наукових праць Української 

військово-медичної академії. 2015 Вип. 44. Т.1. С. 31-40. (Дисертантом 
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проведено аналіз сучасної літератури, психофізіологічні дослідження, аналіз 

результатів і обґрунтування висновків, підготовлено до друку).  

2. Трінька І.С., Кальниш В.В., Швець А.В., Мальцев О.В. Особливості 

впливу чинників бойового середовища на військовослужбовців. Військова 

медицина України. 2016. №2 С. 73-80. (Дисертантом проведено аналіз 

отриманих даних, сформульовано висновки, підготовлено до друку) 

3. Трінька І.С., Кальниш В.В., Швець А.В., Мальцев О.В. Особливості 

відновлення фізичної працездатності військовослужбовців після повернення із 

зони АТО. Військова медицина України. 2016 №3 С. 56-62. (Дисертантом 

проведено аналіз сучасної літератури, психофізіологічні дослідження, аналіз 

результатів і обґрунтування висновків, підготовлено до друку). 

4. Мальцев О.В. Спорідненість вражень про вплив чинників бойового 

середовища на військовослужбовців, що приймали участь в АТО. Український 

журнал з проблем медицини праці. 2017 №4 С. 42-53. (Дисертантом проведено 

аналіз сучасної літератури, психофізіологічні дослідження, аналіз результатів і 

обґрунтування висновків, підготовлено до друку).  

5. В.В. Кальниш, А.В. Швець, О.В. Мальцев. Спонтанне відновлення 

психофізіологічного стану учасників антитерористичної операції. Український 

журнал з проблем медицини праці.2018 № 2 С. 39-47 (Дисертантом проведено 

аналіз сучасної літератури, психофізіологічні дослідження, аналіз результатів і 

обґрунтування висновків, підготовлено до друку). 

6.  В.В. Кальниш, О.В. Мальцев. Відновлення працездатності і 

енергетичних можливостей організму учасників АТО в процесі реабілітації. 

Журнал «Довкілля та здоров’я». 2018 № 3 (88) С. 75-79. (Дисертантом 

проведено аналіз сучасної літератури, психофізіологічні дослідження, аналіз 

результатів і обґрунтування висновків, підготовлено до друку).  

7. Кальниш В.В., Пашковський С.М., Мальцев О.В., Печиборщ В.П., 

Єщенко О.І., Шепітько К.В. Взаємозв’язок стану здоров’я і психофізіологічних 

характеристик військовослужбовців. Світ медицини та біології. 2019 № 3 (69). С 

72-77. (Дисертантом проведено аналіз сучасної літератури, психофізіологічні 
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дослідження, аналіз результатів і обґрунтування висновків, підготовлено до 

друку) 

Опубліковані праці, які додатково відображають результати дисертації 

1. Кальниш В.В., Мальцев О.В. Вплив реабілітаційних заходів на 

працездатність організму та фізичний стан учасників бойових дій – як звільнених 

у запас, так і тих, що перебувають у строю. Охорона праці. 2018 № 10 С. 46-48 

(Дисертантом проведено аналіз літератури, психофізіологічні дослідження, 

аналіз результатів і обґрунтування висновків, підготовлено до друку). 

Які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

1. Мальцев О.В. Особливості змін психофізіологічного стану у осіб, що 

приймають участь в бойових діях. Наукова конференція молодих вчених 

Українська військово-медична академія. 5-6 лютого 2016 року. 

2. Мальцев О.В. Особливості впливу чинників бойового середовища на 

військовослужбовців. Наукова конференція молодих вчених до 88 – річчя 

Державної установи «Інститут медицини праці Національної Академії 

медичних наук України». 6 грудня 2016 року 

3. Кальниш В.В., Мальцев О.В. Проблема відновлення працездатності 

осіб, що брали участь в антитерористичній операції. Всеукраїнська міжвідомча 

науково практична конференція «Медичне забезпечення антитерористичної 

операції: науково-організаційні та медико-соціальні аспекти» 14-15 червня 2016 

року. (Внесок здобувача - проведено експериментальне дослідження, виконано 

аналіз отриманих даних, сформульовано висновки, підготовлено тези до друку). 

4. Мальцев О.В. Особливості відновлення функціонального стану та 

працездатності в учасників бойових дій. Наукова конференція молодих вчених до 

89 – річниці ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної 

Академії медичних наук України» і до 90-ї річниці з дня народження академіка 

НАН та НАМН України Юрія Ілліча Кундієва. 30 листопада 2017 року. 

5. Мальцев О.В. Фактори бойового середовища та їх вплив на 

військовослужбовців. Наукова конференція молодих вчених Українська 

військово-медична академія. 10-11 березня 2017 року. 
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6. Мальцев О.В., Кальниш В.В. Психофізіологічна ефективність 

відновлення працездатності у військовослужбовців учасників бойових дій. 

Наукова конференція молодих вчених. Українська військово-медична академія. 

20-21 квітня 2018 року. (Внесок автора - проведено експериментальне 

дослідження, виконано аналіз отриманих даних, сформульовано висновки, 

підготовлено тези до друку). 
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Додаток Д  

КОПІЇ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТКА МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ 


