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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Праця осіб льотного складу, професійна діяльність 
яких постійно проходить в умовах підвищеної небезпеки є досить напруженою 

(Панов В.Б., Пономаренко А.Н., 2008; Швець А.В., 2010). В теперішній час, 

коли в Україні триває боротьба з агресором стають все більш нагальними 

дослідження, які дають змогу оцінити психофізіологічний стан та зберегти 

боєздатність льотного складу. Це пов’язано з тим, що військові пілоти керують 

надскладною технікою в бойових умовах. Діяльність таких спеціалістів є 
унікальною в зв’язку з необхідністю здійснювати роботу за умов потреби в 

координації функціонування різноманітних складних систем, що в значній мірі 

обтяжує виконання ними професійних обов’язків (Bleise P. D., 2006; Кальниш 

В.В., Компанієць О.А., 2010; Damos, D.L., 2015; Боев О.И., 2015). Тому 

розробка нових підходів щодо здійснення психофізіологічної експертизи осіб 

льотного складу, які працюють в умовах підвищеної небезпеки, є актуальною.  
Важливість психофізіологічної експертизи пов’язана з тим, що 

боєздатність льотчиків значно залежить від їх функціонального стану та 

адекватності комплексу професійно важливих якостей (ПВЯ) їх діяльності. Як 

стверджують ряд авторів, професійна діяльність сучасних льотчиків проходить 

в умовах постійної дії потужних стресогенних факторів (Рудний М.М.,1996; 

Майорова Ю.А, 2015). Така дія призводить до значного погіршення стану 
здоров’я льотчиків, а також до виснаження психофізіологічних резервів їх 

організму (Бодров В.А., 2001). Подальше детальне дослідження механізмів 

трансформації професійно важливих якостей льотчиків внаслідок дії 

шкідливих умов діяльності є необхідним для підвищення рівня стресостійкості 

та удосконалення їх професійних здібностей. Для цього необхідно визначати 

комплекс психофізіологічних якостей льотчиків, що, у свою чергу, формує їх 
професійну працездатність, на яку може впливати вік, стаж та тривалість 

тренувань (Пономаренко В.А, 1992; Макаренко М.В., 1996; Щербакова Е.А, 

2011). Виявленню впливу факторів професійної діяльності на працездатність 

та рівень професійного здоров’я фахівців приділяється досить багато уваги 

(Кальниш В.В.,1987; Макаренко М.В., 2001; Онипченко П.М., 2004; Осьодло 

В.І., 2015; Cariñez Dela Cruz Fajarito, 2017). Проте проблема щодо 
комплексного впливу умов професійної діяльності на працездатність льотчиків 

з урахуванням типів літальних апаратів на сьогоднішній день висвітлена не 

достатньо. Тому розробка критеріїв придатності осіб льотного складу до 

подальшого проходження служби в залежності від типу літального апарату є 

актуальною задачею гігієни праці.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана у відповідності до плану наукових робіт 

Міністерства оборони України в Українській військово-медичній академії і є 

фрагментом науково-дослідних робіт Української військово-медичної академії 

«Розробка критеріїв оцінки ступеня придатності за станом здоров’я до роботи 

за фахом авіаційного персоналу державної авіації України», шифр 

«Медексперт» (№ ДР 0115U003950) та ДУ «Інститут медицини праці імені 
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Ю.І. Кундієва НАМН України» «Встановити психофізіологічні закономірності 

змін розумової працездатності учасників АТО в процесі реабілітації», шифр 

НДР ВК 85.16 (№ ДР 0116U000449), в яких автор був співвиконавцем. Тему 

дисертаційної роботи затверджено Вченою радою Української військово-

медичної академії (протокол № 177  від 28 грудня 2015 року). 

Мета дослідження: розробка критеріїв придатності осіб льотного складу 
до подальшого проходження служби в залежності від типу літального апарату 

з урахуванням можливих вікових змін їх психофізіологічних якостей. 

Завдання дослідження: 

1. Виявити вплив умов трудового середовища на психофізіологічний 

стан льотчиків. 

2. Оцінити рівень розвитку психофізіологічних професійно важливих 
якостей у осіб льотного складу в залежності від типу літального апарату з 

урахуванням віку. 

3. Розробити підходи до оцінки ефективності професійної діяльності 

льотчиків. 

4. Розробити психофізіологічні критерії для проведення 

психофізіологічної експертизи осіб льотного складу. 
5. Розробити рекомендації щодо процедури здійснення 

психофізіологічної експертизи. 

Об`єкт дослідження: професійна діяльність та психофізіологічний стан 

осіб льотного складу.  

Предмет дослідження: умови праці, психофізіологічний стан льотчиків, 

професійна діяльність яких пов’язана з експлуатацією різних типів літальних 
апаратів, критерії їх професійної придатності. 

Методи дослідження: бібліосемантичні, гігієнічні, функціонально-

діагностичні, психофізіологічні, статистичні. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає у тому, що вперше: 

- встановлена наявність нерівномірності часової трансформації професійно 

важливих психофізіологічних якостей у пілотів різних типів літальних апаратів  
в процесі проходження ними служби, яка проявляється у льотчиків за 

показниками: врівноваженості нервових процесів, орієнтації в просторі,  уваги 

та короткочасної пам’яті, а у вертольотчиків: у вигляді тенденції до зміни  

якостей врівноваженості нервових процесів, надійності діяльності, уваги та 

короткочасної пам’яті; 

- виділено комплекс психофізіологічних характеристик, чутливих до зміни 
стану здоров'я військових льотчиків та розроблені підходи до встановлення 

відмінностей психофізіологічних параметрів у льотчиків з високими і 

низькими оцінками стану здоров'я; 

- виявлено бімодальну структуру розподілу ефективності праці у льотчиків,   

які експлуатують різні типи літальних апаратів, яка показує необхідне 

співвідношення кількості льотчиків з різною успішністю професійної 
діяльності при застосуванні цих літальних засобів; 

- встановлено, що переліки інформативних психофізіологічних якостей, 

застосовуваних для оцінки професійної придатності льотчиків, які 



5 
 

експлуатують різні типи літальних апаратів, суттєво відрізняються як за своїм 

складом, так і за рівнем розвитку цих якостей; 

- сформульовано підходи до здійснення процедури психофізіологічного 

моніторингового обстеження пілотів, які експлуатують різні типи літальних 

апаратів, для виявлення негативних змін їх професійно важливих якостей. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що: 
- результати роботи використані для створення методичного апарату для 

здійснення психофізіологічної експертизи осіб льотного складу з урахуванням 

їх віку. Створена психофізіологічна технологія оцінки ефективності праці осіб 

льотного складу. Розроблені рекомендації щодо практичного застосування 

критеріїв професійної придатності льотчиків з урахуванням їх віку; 

- розроблено розв’язувальні правила, що дозволяють за комплексом 
психофізіологічних характеристик оцінити стан професійного здоров'я 

льотчика; 

- встановлено межі коридору ефективності працездатності льотчиків, які 

мають «високий» або «низький» рівень та можуть використовуватися при 

проведенні моніторингу професійно важливих якостей цих фахівців; 

- створено двоетапний алгоритм та критерії визначення професійної 
придатності льотчиків з урахуванням типу літального апарату, який дозволяє 

відокремити непридатних до професійної діяльності та за розробленими 

розв’язувальними правилами визначити припустимий рівень ефективності 

праці придатних до професійної діяльності льотчиків; 

- розроблено рекомендації та клінічний маршрут льотного складу щодо 

проходження процедури психофізіологічної експертизи; 
- подані пропозиції до Положення про лікарсько-льотну експертизу в 

державній авіації України, затвердженого наказом Міністерства оборони 

України від 20.11.2017 № 602, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 

за № 1566/31434 від 27.12.2017, яке визначає єдині вимоги до організації і 

проведення лікарсько-льотної експертизи, обсяги обстежень льотного складу 

державної авіації України, терміни та порядок допуску до виконання польотів. 
За результатами досліджень: 

- підготовлено два посібники для лікарсько-льотних комісій: «Методики 

обстеження під час проведення лікарсько-льотної експертизи (видання перше) 

та «Методики обстеження під час проведення лікарсько-льотної експертизи 

(видання друге), розроблені методи обстеження впроваджені в практику при 

проведенні лікарсько-льотної експертизи авіаційного персоналу для 
визначення придатності за станом здоров'я до виконання польотів, роботи за 

фахом; 

- підготовлено навчальний посібник «Основи організації медичного 

забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України».  

Результати роботи впроваджені в практику діяльності: Центральної 

військово-лікарської комісії Міністерства оборони України (акт впровадження 
від 2018 р.); Військово-лікарської комісії Центрального регіону (акт 

впровадження від 2016 р. та акт впровадження від 2018 р.); Військово-

медичного клінічного центру Центрального регіону (акт впровадження від 
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2016 р. та акт впровадження від 2018 р.); а також у навчальний процес 

Української військово-медичної академії (акт впровадження від 2018 р.), та 

Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова (акт 

впровадження від 2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем особисто виконані 

інформаційний пошук і аналітичний огляд літератури за напрямом 
дисертаційного дослідження, відпрацьовані мета та завдання роботи, підібрані 

методи досліджень. Здобувач організував та особисто здійснив проведення 

психофізіологічних досліджень льотчиків. Виконана статистична обробка, 

аналіз і узагальнення отриманих результатів, підготовлено рукопис дисертації, 

висновки сформульовані разом з науковим керівником. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації обговорені на 
науково-практичній конференції молодих вчених, присвяченій 88-й річниці 

Державної установи «Інститут медицини праці Національної Академії 

медичних наук України» (6 грудня 2016 року, м. Київ) – отримано диплом за 

ІІІ місце в конкурсі наукових робіт, міжнародній науково-практичній 

конференції «XVI-е чтения им. В.В. Подвысоцкого» (18-19 травня 2017 року, м 

Одеса), міжнародній науково-практичній конференції «Нове у медицині 
сучасного світу» (24-25 листопада 2017 р., м. Львів), міжнародній науково-

практичній конференції «Сучасні тенденції у медичних та фармацевтичних 

науках» (1-2 грудня 2017 р., м. Київ), міжнародній науково-практичній 

конференції «Нові досягнення у галузі медичних та фармакологічних наук» 

(16-17 листопада 2018 року, м. Одеса), науково-практичній конференції 

«Актуальні питання гігієни праці та професійних захворювань» (5 грудня 2018 
року, м. Київ), міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

питання медичної теорії та практики» (7-8 грудня 2018 року, м. Дніпро), 

міжнародній науково-практичній конференції «Досягнення медичної науки як 

чинник стабільності розвитку медичної практики» (8-9 березня 2019 року, м. 

Дніпро). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 14 наукових робіт, з 
них 8 статей у фахових виданнях, рекомендованих МОН України (в тому числі 

1 стаття видана в науковому періодичному виданні, що включене до  науково 

метричної бази даних WEB OF SCIENCE), 6 тез доповідей, 1 навчальний та 2 

методичних посібника. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, 7 

розділів, які включають огляд літератури, матеріали і методи дослідження, 
результати власних досліджень, їх аналіз і узагальнення; висновків, 

рекомендацій, списку використаних джерел і додатків. Робота викладена на 

179 сторінках друкованого тексту, містить 11 таблиць, 14 рисунків. Список 

використаних джерел включає 227 наукових джерел, у тому числі 55 

латиницею.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Вступ. Обґрунтовано актуальність теми, показано зв'язок роботи з 

науковими програмами, темами науково-дослідних робіт, сформульовано мету 

та визначені завдання, об’єкт і предмет дослідження, наукову новизну та 
практичне значення одержаних результатів, наведено дані про особистий 

внесок здобувача, апробацію наукових розробок, публікації результатів, обсяг і 

структуру дисертації. 

Розділ 1. Сучасні уявлення про умови праці та їх вплив на 

функціональний стан та працездатність осіб льотного складу. (Огляд 

літератури) Наведені результати аналізу сучасних джерел вітчизняної і 
зарубіжної літератури, які містять відомості про професійно важливі 

характеристики пілотів в залежності від їх віку та умов праці. Обґрунтована 

актуальність досліджень щодо моніторингу психофізіологічних якостей 

пілотів, які працюють на різних типах літальних апаратів.  

Розділ 2 Методи, об’єм і організація досліджень. Оцінка впливу 

компонентів фактору напруженості праці на функціональний стан військових 
льотчиків проведена за допомогою спеціально розробленого опитувальника на 

основі Державних санітарних норм та правил "Гігієнічна класифікація праці 

…» (2014). Оцінено 35 параметрів, які характеризують напруженість праці за 

стандартною для даного опитування бальною шкалою в межах «дуже слабкі» – 

«дуже сильні» враження, крім параметра «одноманітність роботи», значення 

шкали якого протилежні. Опитано 160 вертольотчиків та льотчиків різної 
кваліфікації та різного віку (до 40 років та понад 40 років), професійна 

діяльність яких здійснюється на різних типах літальних апаратів (вертольоти, 

дозвукові та надзвукові реактивні літаки) і оцінені їх враження від дії різних 

компонентів фактору напруженості праці. Ефективність праці льотчиків 

оцінювалась за такими параметрами: клас льотчика, обсяг загального нальоту 

та обсяг нальоту за останній рік. Градацію професійної придатності пілотів за 
станом здоров’я було виконано згідно з відповідним наказом Міністерства 

оборони України. Виділено 4 групи здоров’я: 1 – придатний без обмежень, 2 – 

в основному придатний; 3 – в основному не придатний; 4 – не придатний. Дані 

досліджень за окремими методиками наведені в таблиці 1. 

Психофізіологічні характеристики досліджувались за допомогою 

програмно-апаратного комплексу для психофізіологічних досліджень на базі 
приладу «ПФІ-2», що зареєстрований в реєстрі осіб відповідальних за введення 

медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних 

виробів для діагностики in vitro в обіг (№ 5850) декларація про відповідність 

№АСТЕР0001/2019 від 27.09.2019. Реєстрували критичну частоту світлових 

мерехтінь, час простої зорово-моторної реакції, час складної зорово-моторної 

реакції на світло, функціональну рухливість нервових процесів, реакцію на 
рухомий об’єкт, орієнтування в просторі, концентрацію уваги, обсяг 

короткочасної пам’яті, схильність до ризику тощо. 

Статистичний аналіз проводили методами варіаційної статистики, 

факторного, кластерного, кореляційного та дискримінантного аналізу за 
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допомогою пакету програм STATISTICA Версія 13.3, Ліцензія № 

AXA905I924220FAACD-N. 

Таблиця 1 

Методики та обсяг дослідження 

Назва методики 
Кількість 

осіб 

Кількість 

показників 

Загальний 

обсяг 

досліджень 

Професіографічні (гігієнічні) дослідження 

Опитувальник вивчення гігієнічних 

особливостей умов праці авіаційного персоналу 

Державної авіації України 

160 35 5600 

Дослідження професійно важливих психофізіологічних якостей за допомогою програмно-

апаратного комплексу «ПФІ-2» 

Критична частота світлових мерехтінь 917 4 3668 

Проста зорово-моторна реакція 917 4 3668 

Проста слухо-моторна реакція 917 4 3668 

Складна зорово-моторна реакція 917 5 4585 

Складна слухо-моторна реакція 917 5 4585 

Час вибору при зорово-моторних реакціях 917 1 917 

Час вибору при слухо-моторних реакціях 917 1 917 

Функціональна рухливість нервових процесів 917 1 917 

Сила нервових процесів 917 2 1834 

Реакція на рухомий об’єкт 917 5 4585 

Орієнтація в просторі 917 4 3668 

Концентрація уваги 917 4 3668 

Обсяг короткочасної пам’яті 917 2 1834 

Схильність до ризику 917 1 917 

Всього 977 78 45031 

 

Розділ 3. Гігієнічна характеристика впливу компонентів фактору 

напруженості праці на військових льотчиків. Встановлено, що у 

вертольотчиків віком до 40 років з «високою» та «низькою» ефективністю 
праці враження від дії компонентів фактору напруженості праці майже не 

відрізняються. Враження вертольотчиків віком понад 40 років більшою мірою 

регулюються дією двох чинників: рівнем ефективності праці та діями 

командування, спрямованими на компенсацію вікових змін функціонального 

стану вертольотчиків, що відбуваються за рахунок адекватних службових 

навантажень, які програмуються командуванням (рис. 1). У пілотів, які 
експлуатують інші типи літальних апаратів спостерігається більша різниця 

відчуття цих компонентів в підгрупах з «низькою» та «високою» ефективністю 

праці, в льотчиків віком до 40 років. Це можна пояснити тим, що на службу 

поступають льотчики з училищ, які ще не адаптувались до льотної праці. 

Показано, що за рівнем свого відчуття до дії компонентів фактору 

напруженості праці порівнювальні групи льотчиків з різною ефективністю 
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праці, типом літальних апаратів, а також різного віку мало відрізняються. 

Більшою мірою це стосується пілотів віком до 40 років. Різниця у відчуттях 

часто формується за рахунок складності, інтенсивності, змінності та інших 

параметрів роботи, що надаються командуванням з урахуванням досвіду та 

ефективності праці льотчиків. Тому можливо вважати, що, в загальному 

випадку (без урахування параметрів завдань), досліджувані перемінні 
(ефективність праці, вік льотчика та тип літака) значним чином не впливають 

на функціональний стан льотчиків. Це співпадає з загальною концепцією 

організації роботи військового льотчика: льотчик повинен бути здоровим та 

боєздатним в умовах виконання своїх службових обов’язків.       

 

Рис. 1. Гігієнічна характеристика відчуття дії компонентів напруженості 

праці у вертольотчиків з «високою» і «низькою» ефективністю праці. 

Примітки: *, **, ***– достовірність різниці середніх значень 

характеристик льотчиків з віком <40 р. та ≥40 р. за t-критерієм Стьюдента, 

відповідно рівням p<0,05, p<0,01 та p<0,001. 

Розділ 4. Особливості вікових змін професійно-важливих 
психофізіологічних якостей льотного складу. Встановлено, що у пілотів з 

віком погіршується цілий ряд психофізіологічних функцій, зокрема простої 

зорово-моторної реакції, кількості вірних орієнтувань у просторі, 

врівноваженості нервових процесів тощо (табл. 2).  

Отримана складна структура динамічних змін психофізіологічних 

характеристик з віком може бути пояснена з допомогою положень теорії 
функціональних систем та системогенезу П.К. Анохіна. За цією теорією 

однією з основних закономірностей життя організму є його безперервний 

розвиток, який складається з поетапного включення та виключення 

відповідних позицій функціональних систем в процесі  адекватного 

пристосування на різних етапах професійної діяльності. У пілотів залежно від 

віку спостерігається гетерохронність змін професійно-важливих 
психофізіологічних якостей. Одні психофізіологічні функції протягом 

значного часу (20-40 років) є достатньо сталими, інші – покращують, чи 
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погіршують свої значення. Це свідчить про постійний, але нерівномірний 

розвиток професійних можливостей льотчиків та вертольотчиків за окремими 

показниками, постійну перебудову їх функціональних систем, що 

забезпечують боєздатність пілота.  

Таблиця 2 

Вікові особливості трансформації психофізіологічних характеристик 

військових льотчиків 
 

Примітка. *, **, *** – достовірність різниці середніх значень характеристик 

льотчиків з віком <40 р. та ≥40 р. за t-критерієм Стьюдента, відповідно 

рівням p<0,05, p<0,01 та p<0,001. 

 

Імовірною причиною формування таких складних процесів 

трансформації функціональних систем в організмі пілотів є дві протилежні 
тенденції: погіршення їх психофізіологічних можливостей з віком та 

тренування деяких професійно важливих психофізіологічних функцій в 

процесі льотної діяльності. Кожен з цих процесів має свої особливості 

розвитку, які пов’язані зі швидкістю змін психофізіологічних функцій в різні 

періоди життя пілотів та з особливостями тренування цих функцій, суттєво 

залежного від функціональних резервів, місця служби, матеріально-технічних 
можливостей військових частин, режиму та задач тренувальних польотів тощо.  

Показники 

Середні значення психофізіологічних 

характеристик, M±σ 

вік<40 р. вік≥40 р. 

КЧСМ, Гц 48,99 ± 8,27 45,15 ± 8,55 

ПЗМР, мс 238,46 ± 55,69 286,87 ± 35,52** 

СЗМР, мс  443,31± 79,23 524,83 ± 80,91** 

ЧВ, мс  204,85 ± 92,07 237,96 ± 81,76 

ФРНП, мс 303,31± 67,05 336,46 ± 54,59 

СНП, мс 406,96 ± 96,04 437,19 ± 92,82 

Час  випередження РРО, мс 70,36 ± 45,96 61,56 ± 74,74 

Час  запізнення РРО, мс 71,30 ± 66,64 98,31± 38,82 

Час вірних відповідей ОП, мс 7946,79 ± 3926,08 8825,92 ± 3412,02 

Час невірних відповідей ОП, мс 10051,54 ± 7450,19 13268,40 ± 9814,23 

Кількість вірних ОП, од 12,28 ± 5,44 18,00 ± 2,86*** 

Кількість помилкових ОП, од 2,81± 2,90 1,23 ± 0,93 

Врівноваженість НП, у.о. 0,53 ± 0,38 0,14 ± 0,27*** 

Точність РРО, мс 75,09 ± 34,76 102,22 ± 26,60** 

КП, кількість вірних, од. 16,43 ± 5,56 21,23 ± 4,00** 

ТУ, кількість вірних, од. 18,34 ± 4,89 13,77 ± 3,11** 
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Розділ 5. Оцінка професійного здоров'я військових льотчиків за 

комплексом професійно важливих якостей. Проведені дослідження стану 

здоров'я та комплексу психофізіологічних функцій дали можливість оцінити 

вплив захворюваності льотчиків на рівень їх професійно важливих якостей. За 

результатами однофакторного дисперсійного аналізу виявлено значущість дії 

фактору стану здоров'я на показник СЗМР (рис. 2 А) на рівні p <0,01. Причому, 
зміна рівня СЗМР групи «1» в порівнянні з групою здоров'я «2» є незначною. 

Далі, з підвищенням «номеру» групи здоров’я спостерігається лінійне 

погіршення аналізованої реакції. Зміни параметра ЧВз мають приблизно таку 

ж закономірність. Проведеним аналізом визначається суттєвість дії фактору 

стану здоров'я на рівні p<0,05 (рис. 2 В). Така ж закономірність спостерігається 

по інших досліджених психофізіологічних показниках (рис. 2 C та D). 

 

 
Рис. 2. Особливості зміни психофізіологічних функцій від стану здоров'я 

льотчиків. А - зміни латентного періоду складної зорово-моторної реакції 

(СЗМР) від стану здоров'я льотчиків; B - зміни часу вибору (ЧВз) від стану 
здоров'я льотчиків; C - зміни функціональної рухливості нервових процесів 

(ФРНП) від стану здоров'я льотчиків; D - зміни характеристики сили нервових 

процесів (СНП) від стану здоров'я льотчиків; 1, 2, 3, 4 - групи здоров'я.  

Рівень інших психофізіологічних характеристик також достовірно 

змінюється в залежності від групи здоров’я. Це стосується часу запізнення 

реакції на рухомий об'єкт, концентрації уваги, час вірної відповіді, обсягу 
короткочасної пам'яті. 

Вирішення питання про відмінність протікання фізіологічних процесів у 

осіб проаналізованих груп перебуває в площині виявлення кореляцій між 
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окремими психофізіологічними показниками, а також віком пілотів (рис. 3). У 

льотчиків віком до 40 років зв'язок ПВЯ з віком до 40 років представлений 

лише однією психофізіологічною характеристикою, а у льотчиків після 40 

років - двома. Всі інші характеристики є незалежними від віку.  

 

          
         А                          В 

Рис. 3. Структура зв’язків між окремими професійно важливими  

характеристиками військових льотчиків і їх віком. А – структура кореляційних 

зв’язків в групі придатних до  виконання професійної діяльності пілотів за 

станом їх здоров’я (група «А» - перша та друга групи здоров’я); В - структура 

кореляційних зв’язків в групі не придатних до  виконання професійної 

діяльності льотчиків за станом їх здоров’я (група «В» - третя та четверта групи 
здоров’я). 1 – вік льотчика; 2 – СЗМР; 3 – ЧВз; 4 – ФРНП; 5 – СНП; 6 - час 

запізнення РРО; 7 – час, затрачений на виконання тесту на концентрацію 

уваги; 8 – час вірної відповіді; 9 – обсяг короткочасної пам’яті. Суцільна лінія 

– достовірний позитивний кореляційний зв’язок на рівні значущості p<0,05; 

пунктирна лінія – достовірний негативний кореляційний зв'язок на рівні 

значущості p<0,05. 
Проведений аналіз показав, що у здорових льотчиків в процесі 

виконання професійних завдань є значні можливості для збалансування 

взаємовпливу психофізіологічних функцій. Разом з тим, досить значна частина 

з досліджених функцій є досить автономною (спостерігається відсутність 

значущих зв'язків між ними), що вказує на значну потужність функціональних 

резервів у здорових льотчиків, що дозволяє їм раціонально використовувати 
свої сили. Наявність невеликої кількості зв’язків психофізіологічних функцій з 

віком льотчиків вказує на те, що якісне виконання ними своїх професійних 

обов'язків, в основному, не залежить від віку. Іншими словами, для успішного 

виконання професійних обов'язків льотчики повинні мати задовільні значення 

своїх психофізіологічних якостей незалежно від віку. 

 Додаткову індивідуальну інформацію про стан здоров'я льотчиків можна 
отримати, за розробленими розв’язувальними правилами, що використовують 

психофізіологічні показники в якості неспецифічних індикаторів фізичного 

стану льотчиків. Зазначена задача була вирішена за допомогою покрокового 
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дискримінантного аналізу. В результаті отримані наступні рівняння (з 

достовірністю p<0,001): 

«Ап»=-147,97+3,07×ЧВВ+0,26×СНП+0,08×ЧЗРРО-0,22×ФРНП+0,60×СЗМР- 

0,53×ЧВз+3,31×КП; 

 

«Внп»=-177,13+3,46×ЧВВ+0,31×СНП+0,12×ЧЗРРО-0,27×ФРНП+0,65×СЗМР-
0,58×ЧВз+3,13×КП, де : 

 

«Ап» - приналежність людини до групи придатних до льотної діяльності; «Внп» 

- приналежність людини до групи непридатних до льотної діяльності; ЧВВ – 

час вірної відповіді; СНП – сила нервових процесів; ЧЗРРО – час запізнення 

реакції на рухомий об’єкт; ФРНП – функціональна рухливість нервових 
процесів; СЗМР – складна зорово-моторна реакція; ЧВз – зміна часу вибору; 

КП – обсяг короткочасної пам’яті. 

 

Належність до відповідної групи визначається після підстановки 

індивідуальних психофізіологічних параметрів льотчика в рівняння та 

розрахунку результатів за ними. Приналежність до певної групи визначається 
за більшим з отриманих чисел.  При проведенні професійного відбору та 

моніторингу професійно важливих якостей необхідно повною мірою 

враховувати не тільки медичні протипоказання до виконання конкретних видів 

робіт, але і вплив захворювань фахівця на деякі найважливіші 

психофізіологічні властивості функціонування його організму. 

Розділ 6. Критерії професійного відбору та моніторингу професійно 
важливих якостей льотчиків в залежності від типу літальних апаратів. Як  

зовнішній критерій ефективності льотної праці було обрано клас льотчиків, 

який присвоюється за досягнення певних позитивних результатів роботи, рівня 

професійний знань та умінь згідно з наказом Міністерства оборони України № 

550 від 31.10.2018 та його вік. Найбільш прийнятною характеристикою 

ефективності праці є показник  вік/клас льотчика. Для уточнення структури 
розподілу льотчиків різних видів авіації по параметру ефективність праці були 

побудовані гістограми розподілу цієї характеристики (рис. 4). 

Виходячи з встановленої бімодальної структури щодо потреби в пілотах 

різної кваліфікації для забезпечення належної підтримки ефективності їх праці 

на відповідному рівні, було встановлено критерії оцінки успішності («низької» 

чи «високої») їх праці на різних типах літальних апаратів. Використовуючи 
отримані критерії, можна не тільки здійснювати психофізіологічний 

моніторинг для стабілізації структури кадрового складу льотчиків за 

параметром досягнутої ефективності праці, але і проводити адекватну кадрову 

політику, спрямовану на поліпшення структури складу льотчиків, що дасть 

змогу покращити рівень виконання поставлених завдань. 
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Рис. 4. Структура розподілу льотчиків вертольотної (вертольотчики), 

транспортної (транспортна авіація), дозвукової (дозвук) та надзвукової 

(надзвук) авіації за параметром ефективність праці. Діапазони побудови 

гістограм: 1-10 (10), 11-20 (20), 21-30 (30), 31-40 (40), 41-50 (50), 51-60 (60). 

Достовірність тотожності структур льотчиків надзвукової авіації та 

вертольотчиків p<0,05  

Для виявлення комплексу професійно важливих психофізіологічних 

якостей був застосований покроковий множинний регресійний аналіз. Для 

пілотів, в залежності від типів літальних апаратів, було отримано перелік 
професійно важливих психофізіологічних якостей. Оскільки не всі 

досліджувані психофізіологічні параметри були розподілені за нормальних 

законом розподілу для визначення «коридору» коливань цих параметрів були 

застосовані непараметричні методи: медіана та 95% значення відхилень від 

медіани. Ці дані представлені в табл. 3. 

Визначений розподіл інформативних характеристик (наявність деякого 
невеликого числа неспецифічних та великої кількості специфічних показників) 

свідчить про превалювання специфічних вимог до професійної діяльності в 

залежності від різних типів літаків. Це потрібно враховувати під час 

проведення психофізіологічної експертизи. 

 Для пілотів, висновок професійної придатності яких лежить в площині – 

придатний, потрібно провести уточнення ступеня їх придатності. Цю 
процедуру можна провести, опираючись на розроблені регресійні рівняння, які 

дають змогу оцінити рівень передбачуваної ефективності діяльності льотного 

складу.  
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Таблиця 3 

Межі коридору можливих змін психофізіологічних параметрів льотчиків в 

залежності від типу літального апарату 

 
Примітка: жирним шрифтом виділені інформативні показники. 

 

Розділ 7. Шляхи вдосконалення психофізіологічного відбору і 

моніторингу професійно важливих якостей військових льотчиків. Для 
визначення порядку дій лікаря психофізіолога щодо визначення ступеня 

професійної придатності льотчика була розроблена інформаційна технологія та 

клінічний маршрут, що дозволяють якісно та швидко здійснити моніторинг 

професійно важливих якостей та стану здоров’я пілотів (рис. 5). 

Показники Надзвукові Дозвукові Вертольотчики Транспортні 

КЧСМ (праве око), Гц 42 – 56 42 – 58 40 – 53 41 – 56 

КЧСМ (ліве око), Гц 40 – 55 41 – 57 40 – 54 40 – 56 

ПЗМР, мс 252 – 333 262 – 338 252 – 344 259 – 341 

σ ПЗМР,  мс 25 – 87 16 –101 22 – 100 22 – 110 

ПЗМР помилок пропуску, од 0 – 1 0 –1 0 – 1 0 – 1 

СЗМР  час реакції, , мс 395 – 503 407 –498 388 – 506 399 – 509 

σ СЗМР, мс 49 -139 60 –133 43 – 135 48 – 138 

СЗМР помилок інструкції, мс 0 – 5 1 – 6 0 – 8 0 – 5 

ФРНП, мс 255 – 364 252 – 350 255 – 361 224 – 384 

СНП, мс 322 – 453 323 – 433 321 – 453 305 – 473 

СНП кількість завдань, од 260 – 310 262 – 308 257 – 307 254 – 309 

РРО час випередження, мс -51 – -1 -47 – -1 -76 – -1 -77 – -1 

РРО час запізнення, мс 1 – 247 1 –191 1 – 215 1 – 170 

РРО кількість випереджень, од 1 – 5 1 – 5 1 – 6 1 – 4 

РРО кількість запізнень, од 15 – 21 15 – 22 14 – 21 16 – 21 

ТУ кількість вірних відміток, 

од 21 – 25 21 – 25 21 – 25 21 – 25 

ТУ затрачений час, с 195 – 353 184 – 346 200 – 373 212 – 371 

ОП час вірної відповіді, мс 1 – 6969 1 – 11963 1 – 5785 1 – 9731 

ОП час помилкової відповіді, 

мс 

6422 – 

15346 

4436 – 

16801 6100 – 16228 5004 – 18966 

ОП кількість помилкових 

відповідей, од 1 – 4 1 – 3 1 – 4 1 – 3 

ОП кількість вірних відповідей, 

од 17 – 20 17 – 20 16 – 20 17 – 20 

КП час вірної відмітки, с 9 – 16 10 – 17 9 – 16 9 – 15 

КП час помилкової відмітки, с 1 – 20 1 – 22 1 – 21 1 – 22 

КП кількість вірних відміток, 

од 13 – 17 13 – 17 13 – 17 13 – 17 

КП кількість помилкових 

відміток, од 1 – 4 1 – 4 1 – 4 1 – 3 

Кількість відповідей «ДА» в 

тесті «Схильність до ризику», 

од 4 – 10 2 – 10 1 – 10 4 – 10 

Час вибору, мс 103 – 205 99 – 187 92 – 199 91 –208 
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Рис. 5. Клінічний маршрут осіб льотного складу та авіаційного персоналу при 

проходженні психофізіологічної експертизи.  

Таким чином, в результаті проведених досліджень було виділено 

комплекс професійно важливих якостей та критерії професійної придатності 
льотного складу, розроблено інформаційну технологію, в якій наведено 

алгоритм дії лікаря психофізіолога, що формує висновок про ступінь 

придатності льотчика до виконання своїх професійних обов’язків, розроблено 

клінічний маршрут осіб льотного складу та авіаційного персоналу при 

проходженні психофізіологічної експертизи. 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведене теоретичне узагальнення і нове 

вирішення актуальної проблеми щодо розробки критеріїв психофізіологічної 

експертизи осіб льотного складу в залежності від типу літального апарату та 

застосування цих критеріїв в практиці лікарсько-льотних комісій та 

розроблено рекомендації щодо проходження процедури психофізіологічної 

експертизи що є важливим для підвищення боєздатності Збройних Сил 
України. Показано залежність робочого навантаження пілотів в залежності від 

типу літального апарату. Розроблено двоетапну інформаційну технологію, яка 

враховує негативні зміни психофізіологічних характеристик, супроводжуючих 

погіршення стану здоров’я, та критерії професійної придатності  пілотів до 

експлуатації різних типів літальних апаратів за комплексом специфічних 
професійно важливих якостей.  
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1. Льотчики із великою ефективністю праці, яка є свідченням 

високого рівня їх професійної придатності, мають виражену специфіку 

вражень щодо впливу факторів напруженості праці, пов’язану з їх віком і 

типом літального апарату. Для вертольотчиків групи з високою ефективністю 

праці <40 років кількість інформативних показників з достовірним 

погіршенням вражень досягає: одного (р<0,05), а з віком >40 років шести 
факторів (з достовірністю різниці р від <0,05 до <0,01), для пілотів 

винищувальної, розвідувальної, штурмової та бомбардувальної авіації  

ефективної групи ця кількість є сталою для осіб до <40 та >40 років і досягає 

трьох факторів (з достовірністю різниці р від <0,05 до <0,01). Це свідчить про 

суттєвіший вплив комплексу факторів напруженості праці на вертольотчиків в 

порівнянні з пілотами винищувальної, розвідувальної, штурмової та 
бомбардувальної авіації, сформований під час бойових дій за рахунок 

більшого польотного навантаження на вертольотчиків < 40 років (в 1,3 рази) та 

> 40 років (в 1,7 рази).  

2. Професійно важливі психофізіологічні якості пілотів 

(концентрація уваги, орієнтація в просторі, врівноваженість нервових процесів, 

кількість прийняття помилкових рішень), які постійно тренуються в ході 
виконання польотів та інших службових завдань, як правило, з віком не 

погіршуються, а навпаки покращуються. В процесі проходження служби у 

льотчиків і вертольотчиків спостерігається відчутна гетерохронність розвитку 

професійно-важливих психофізіологічних якостей. У льотчиків 

гетерохронність позначається за показниками: врівноваженості нервових 

процесів, орієнтації в просторі, характеристик уваги та короткочасної пам’яті, 
у вертольотчиків проявляється тенденція до зниження сили нервових процесів, 

врівноваженості нервових процесів, комплексу показників надійності 

діяльності, концентрації уваги.  

3. Виділено комплекс психофізіологічних характеристик, чутливих до 

зміни стану здоров'я військових пілотів і показано наявність чітких 

відмінностей в рівні виразності професійно важливих якостей в полярних 
групах: «здоровий-хворий». З’ясовані  наявні відмінності значень низки 

психофізіологічних параметрів у пілотів з високими і низькими оцінками стану 

здоров'я (p<0,05) і показана роль достовірних негативних взаємозв'язків 

психофізіологічних функцій (p<0,05) в стабілізації рівня їх професійної 

працездатності та стану здоров’я.  Констатовано, що є низка 

психофізіологічних показників, що не залежать від віку пілотів та можуть 
застосовуватися для визначення певних негативних зрушень в стані їх 

здоров’я.  Побудовано факторну модель та виділено три прихованих фактори 

(«бадьорості-втоми», «активації», «витривалості-слабкості»), що інтегрально 

пояснюють наявну дисперсію психофізіологічних показників 

військовослужбовців з різним станом здоров'я. З допомогою дискримінантного 

аналізу розроблено розв’язувальні правила, що дозволяють за комплексом 
психофізіологічних характеристик (час правильної відповіді, сила нервових 

процесів, час запізнення реакції на рухомий об’єкт, функціональна рухливість 



18 
 

нервових процесу, складна зорово-моторна реакція, зміна часу вибору, 

короткочасна пам’ять) оцінити стан професійного здоров'я льотчика. 

4. Обґрунтовано використання показника вік льотчика/класна 

кваліфікація для оцінки ефективності його професійної діяльності. Виявлено 

особливості розподілу льотчиків, що експлуатують різні типи літальних 

апаратів, за параметром ефективність діяльності, які мають бімодальну 
структуру. Встановлено межі ефективності праці льотчиків, що мають 

«високий» та «низький» її рівні (p<0,05) та можуть використовуватися при 

проведенні моніторингу професійно важливих якостей цих фахівців для 

вчасного застосування відновлювальних медичних заходів щодо збереження їх 

працездатності та здоров’я. Показано, що приблизне співвідношення пілотів з 

«низькою» та «високою» ефектиіністю праці становить для льотчиків 
надзвукової авіації – 1,4; льотчиків дозвукової авіації – 2,4; льотчиків 

транспортної авіації – 3,5; вертольотчиків – 3,9, що є важливим для підтримки 

сталої структури їх розподілу за параметром ефективності праці. 

5. Показано, що комплекси інформативних психофізіологічних якостей 

для оцінки професійної придатності льотчиків, що експлуатують різні типи 

літальних апаратів, суттєво відрізняються як за своїм складом, так і рівнем 
розвитку цих якостей (p<0,05).  Створено двоетапний алгоритм та 

запропоновані критерії визначення професійної придатності льотчиків з 

урахуванням стану здоров’я та типу літального апарату, які дозволяють 

відокремити непридатних до професійної діяльності (p<0,05) та за 

розробленими методом множинного регресійного аналізу розв’язувальними 

правилами визначити прогнозований рівень ефективності праці придатних до 
професійної діяльності льотчиків для їх ефективного навантаження при 

виконанні службових обов’язків. 

6. Розроблено рекомендації щодо організації клінічного маршруту та 

проходження процедури психофізіологічної експертизи. Показано, що 

своєчасне надання інформації  щодо погіршення психофізіологічних функцій 

за станом здоров’я та зниження професійної придатності льотчика лікарю-
куратору, надає можливість вчасного застосування лікувально-діагностичних, 

тренувальних та реабілітаційних заходів для збереження працездатності 

пілота, збільшення його професійного довголіття, підвищення боєздатності 

Збройних Сил України.   

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Для визначення ступеня професійної придатності потрібно 
використовувати розроблені критерії. 

2. Моніторинг професійно важливих психофізіологічних якостей 

потрібно здійснювати відповідно до наведених вище схем. 

3. Рекомендовано застосування моніторингу рівня особистісних якостей 

пілотів, які літають на різних типах літальних апаратів, протягом проходження 

служби з періодичністю один раз на три роки або частіше у випадку 
погіршення стану здоров’я. У випадку суттєвого збільшення нервово-
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психічного та фізичного навантаження на льотчиків потрібно зменшувати 

період між психофізіологічними обстеженнями. 

4. Під час проведення психофізіологічних обстежень для встановлення 

професійної придатності потрібно враховувати вікові особливості змін 

психофізіологічних характеристик та тип літального апарату. 

5. У випадку, якщо у льотчика спостерігаються неякісні результати 
психофізіологічного обстеження, потрібно більш детально пояснити 

важливість проведення та оцінки і повторити його. 

6. У разі появи психофізіологічних характеристик, що виходять за 

визначені межі, необхідно запропонувати відпочинок або лікування і 

повторити обстеження. 
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АНОТАЦІЯ 

Пашковський С.М. Розробка критеріїв психофізіологічної експертизи 

осіб льотного складу. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.02.01 - гігієна та професійна патологія. – Державна установа 
«Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних 

наук України». – Київ, 2020. 

У дисертаційній роботі наведене теоретичне узагальнення і нове 

вирішення актуальної проблеми щодо розробки критеріїв психофізіологічної 

експертизи осіб льотного складу в залежності від типу літального апарату, що 

є важливим для підвищення боєздатності Збройних Сил України. Показано 
залежність робочого навантаження пілотів в залежності від типу літального 

апарату. Виявлено суттєвіший вплив комплексу факторів напруженості праці 

на вертольотчиків в порівнянні з іншими пілотами, який сформовався під час 

бойових дій за рахунок більшого польотного навантаження на вертольотчиків. 

Встановлено, що професійно важливі психофізіологічні якості пілотів 

(концентрація уваги, орієнтація в просторі, врівноваженість нервових процесів, 
кількість прийнятих помилкових рішень), які постійно тренуються в ході 

виконання польотів з віком не погіршуються, а навпаки покращуються. 

Виділено комплекс психофізіологічних характеристик, чутливих до зміни 

стану здоров'я військових пілотів, і показано наявність чітких відмінностей в 

рівні виразності професійно важливих якостей в полярних групах: «здоровий-

хворий». Виявлено особливості розподілу льотчиків, що експлуатують різні 
типи літальних апаратів, за параметром ефективність діяльності. Показано, що 

комплекси інформативних психофізіологічних якостей для оцінки професійної 

придатності льотчиків, що експлуатують різні типи літальних апаратів, суттєво 

відрізняються як за своїм складом, так і рівнем розвитку цих якостей. 

Розроблено двоетапну інформаційну технологію, яка враховує негативні зміни 

психофізіологічних характеристик, що супроводжують погіршення стану 
здоров’я та критерії професійної придатності  пілотів до експлуатації різних 

типів літальних апаратів. Розроблено рекомендації щодо організації клінічного 

маршруту та проходження процедури психофізіологічної експертизи. 

Показано, що своєчасне надання лікарю інформації  щодо застосування 

лікувально-діагностичних, тренувальних та реабілітаційних заходів сприятиме 

збереженню працездатності пілота, збільшенню його професійного довголіття, 
підвищенню боєздатності Збройних Сил України.   

Ключові слова: психофізіологічна експертиза, льотний склад, умови 

праці, напруженість праці, психофізіологічні якості, функціональний стан. 
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Государственное учреждение «Институт медицины труда имени Ю.И. 

Кундиева Национальной академии медицинских наук Украины ». – Киев, 2020. 

В диссертационной работе приведено теоретическое обобщение и новое 

решение актуальной проблемы по разработке критериев 

психофизиологической экспертизы лиц летного состава в зависимости от типа 

летательного аппарата, что является важным для повышения боеспособности 
Вооруженных Сил Украины. Показана зависимость рабочей нагрузки пилотов 

в зависимости от типа летательного аппарата. Выявлено существенное влияние 

комплекса факторов напряженности труда на вертолетчиков в сравнении с 

другими пилотами, который сформировался во время боевых действий за счет 

большей полетной нагрузки на вертолетчиков. Установлено, что 

профессионально важные психофизиологические качества пилотов 
(концентрация внимания, ориентация в пространстве, уравновешенность 

нервных процессов, количество принятия ошибочных решений), которые 

постоянно тренируются в ходе выполнения полетов с возрастом не 

ухудшаются, а наоборот улучшаются. Выделены комплекс 

психофизиологических характеристик, чувствительных к изменению 

состояния здоровья военнослужащих пилотов и показано наличие четких 
различий в уровне выраженности профессионально важных качеств в 

полярных группах: «здоровый-больной». Выявлены особенности 

распределения летчиков, эксплуатирующих различные типы летательных 

аппаратов, по параметру эффективность деятельности. Показано, что 

комплексы информативных психофизиологических качеств для оценки 

профессиональной пригодности летчиков, эксплуатирующих различные типы 
летательных аппаратов, существенно отличаются как по своему составу, так и 

по уровню развития этих качеств. Разработано двухэтапную информационную 

технологию, которая учитывает негативные изменения психофизиологических 

характеристик, сопровождающих ухудшение состояния здоровья, и критерии 

профессиональной пригодности пилотов к эксплуатации различных типов 

летательных аппаратов. Разработаны рекомендации по организации 
клинического маршрута и прохождения процедуры психофизиологической 

экспертизы. Показано, что своевременное предоставление врачу информации 

по применению лечебно-диагностических, тренировочных и 

реабилитационных мероприятий будет способствовать сохранению 

работоспособности пилота, увеличению его профессионального долголетия, 

повышению боеспособности Вооруженных Сил Украины. 
Ключевые слова: психофизиологическая экспертиза, летный состав, 

условия труда, напряженность труда, психофизиологические качества, 

функциональное состояние. 

SUMMARY 

Pashkovsky S.M. The development of the criteria for the 

psychophysiological expert examination of the flight crew members. – Manuscript. 
The thesis for a Candidate of Medical Sciences in specialty 14.02.01 – Hygiene 

and Occupational Pathology. – The State Institution «The Institute of Occupational 
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Medicine named after Yu.I.Kundiyev of the National Academy of Medical Sciences of 

Ukraine. –  Kyiv, 2020. 

The thesis presents the theoretical generalization and a new solution to the topical 

problem related to developing the criteria for the psychophysiological expert  

examination of the flight crew members depending on the aircraft type, which proves 

important for increasing the combat efficiency of the Armed Forces of Ukraine. The 
dependence of the workload of the pilots depending on the aircraft type is shown. The 

author reveals the significant effects of the complex of factors of labour intensity on the 

helicopter pilots as compared to the pilots of fighter, reconnaissance, assault and 

bomber aviation which were formed at the expense of the greater flight loads of 

helicopter pilots during combat air operations. It has been established that the 

availability of the considerable diversity in the perceptions of the pilots under the 
effects of separate working environment factors (“the shift system of work”, “the 

monotony of work” etc.) stipulates the importance of carrying out their thorough 

selection and monitoring of the psychophysiological qualities for the timely 

identification of the individuals with disadaptation symptoms, which can considerably 

prevent decreasing the combat efficiency of the flight units. The author also reveals the 

existence of the development heterochrony of professionally important qualities in the 
pilots operating various aircraft types in the process of their military service which is 

manifested in the indices of the balance of nervous processes, the orientation in space, 

attention and short-term memory in pilots. In helicopter pilots it is manifested  in the 

form of the tendency towards the change in the balance of nervous processes, the 

reliability of activities and other psychophysiological parameters. It has been 

established that a permanent training in the course of flight and other service tasks 
proves to be a significant mechanism of improving professionally important 

psychophysiological qualities of pilots (concentration of attention, orientation in space, 

balance of nervous processes, number of erroneous decisions taken). As a rule, these 

qualities do not deteriorate with age, but, on the contrary, tend to improve in specific 

cases. 

The author singles out a complex of psychophysiological characters which are 
sensitive to the change in the health state of the pilots, and shows the availability of 

sharp distinctions on the level of manifestation of professionally important qualities in 

“healthy-sick” polar groups. It has also been established that most part of these 

characters does not depend on the age of pilots. The research reveals the latent integral 

psychophysiological  characters “freshness-exhaustion”, “activation”, and “tolerance-

adynamia”which reflect the availability of psychophysiological deviance in pilots under 
the deterioration of their health. The author has developed the solution rules which 

make it possible to determine the availability of initial preclinical disturbances of the 

state of health in pilots. The application of these rules in the practice of the flight 

medical expert examination will contribute to the early diagnostication of disturbances 

in the functional state of servicemen with the aim of taking timely measures for 

preserving their health. 
The thesis reveals the peculiarities of the distribution of pilots operating various 

aircraft types in accordance with the parameters of their activity efficiency. The above 

serves as the basis for identifying the incongruent (as to their composition) complexes 
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of the informative psychophysiological qualities and determines the limiting boundaries 

of fluctuations which are used for assessing the professional suitability of pilots 

operating various aircraft types. The solution rules for prognosticating the efficiency of 

the work of pilots with various levels of suitability for their professional activities have 

been developed.  

The author has also developed the two-phase information technology which 
takes into account both the potential early negative changes in the pilots’ 

psychophysiological characters accompanied by their health deterioration and the 

criteria for the professional suitability of pilots for operating various aircraft types. The 

recommendations related to organizing the clinical route and the procedure of the 

psychophysiological expert examination have been developed. 

The research proves that informing the doctor about the level of the pilot 
professional suitability and the potential shifts in his psychophysiological functions will 

make it possible to improve the techniques of his health recovery. The timely 

application of adequate prophylactic, treatment, diagnostic, training and rehabilitation 

measures which are based on using this information will contribute to preserving the 

pilot’s performance, increasing his professional longevity and enhancing the combat 

efficiency of the Armed Forces of Ukraine. 
Key words: psychophysiological expert examination, psychophysiological 

research, criteria, flight crew members, pilots, helicopter pilots, working conditions, 

labour intensity, psychophysiological qualities, functional state. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

ДНП – динамічність нервових процесів; 

КП – обсяг короткочасної пам'яті; 

КПкпв – кількість помилкових відміток при дослідженні короткострокової 

пам’яті;  

КПчвв – час, затрачений на здійснення вірної відмітки при дослідженні 
короткострокової пам’яті;  

КПчпв – час, який затрачений на здійснення помилкової відмітки при 

дослідженні короткострокової пам’яті;  

КЧСМ – критична частота світлових мерехтінь; 

НП – нервові процеси; 

ОП – орієнтація в просторі; 
ПВЯ – професійно важливі якості 

ПЗМР – час простої зорово-моторної реакції; 

РРО – реакція на рухомий об’єкт; 

СЗМР – час складної зорово-моторної реакції; 

СНП – сила нервових процесів; 

ССМР – складна слухо-моторна реакція; 
ТУ – тест на увагу; 

ФРНП – функціональна рухливість нервових процесів; 

ЧВ – час вибору; 

ЧВВ – зміна часу вірної відповіді при виконанні тестового завдання; 

ЧВз – час вибору при зорово-моторних реакціях;  

ЧЗРРО – зміна часу запізнення реакції на рухомий об'єкт.                                        
 


