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льотного складу. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.02.01 – Гігієна та професійна патологія 

(22 – Охорона здоров’я, 222 – Медицина). – Українська військово-медична 

академія Міністерства оборони 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 та застосування 

цих критеріїв в практиці лікарсько-льотних комісій, 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 пілотами винищувальної, 

розвідувальної, штурмової та бомбардувальної авіації, сформований під час 

бойових дій за рахунок більшого польотного навантаження на вертольотчиків. 

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 
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процесів, комплексу показників надійності діяльності, концентрації уваги. 

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 і показана роль 

достовірних негативних взаємозв'язків психофізіологічних функцій 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 вірної відповіді, сила нервових процесів, час запізнення 

реакції на рухомий об’єкт, функціональна рухливість нервових процесу, складна 

зорово-моторна реакція, зміна часу вибору, короткочасна пам’ять) оцінити стан 

професійного здоров'я льотчика. 

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, які мають «високий» та 

«низький» її рівні 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 
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«високою» ефективністю 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. 

Показано, що комплекси інформативних психофізіологічних якостей для 

оцінки професійної придатності льотчиків, які експлуатують різні типи літальних 

апаратів, суттєво відрізняються як за своїм складом, так і рівнем розвитку цих 

якостей. 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 та за розробленими методом множинного регресійого аналізу 

розв’язувальними правилами визначити прогнозований рівень ефективності 

праці придатних до професійної діяльності льотчиків для їх ефективного 

навантаження при виконанні службових обов’язків. 

За результатами проведеного дослідження розроблено рекомендації щодо 

проходження процедури психофізіологічної експертизи та періоду відпочинку 

після дії стресових ситуацій. Показано, що своєчасне надання інформації щодо 

зміни психофізіологічних функцій за станом здоров’я та рівня професійної 

придатності льотчика надає лікарю можливість вчасного застосування 

профілактичних, тренувальних, реабілітаційних та лікувальних заходів для 

збереження працездатності льотчика, збільшення його професійного довголіття, 

підвищення боєздатності Збройних Сил України.   

Ключові слова: психофізіологічна експертиза, критерії, льотний склад, 

льотчики, вертольотчики, умови праці, напруженість праці, психофізіологічні 

якості, функціональний стан. 
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SUMMARY 

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

expert examination of the flight crew members. – Manuscript copyright qualification 

research paper. 

The thesis for a Candidate of Medical Sciences (Philosophy Doctor) in specialty 

14.02.01 – Hygiene and Occupational Pathology (22 – Health Protection, 222 – Medical 

Science). The Ukrainian Military Medical Academy of the Ministry of  Defence 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, as well as the 

application of the above criteria in the practical work of medical and flight boards 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 labor 

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. 

The professionally important psychophysiological qualities of pilots 

(concentration of attention, orientation in space, balance of nervous-processes, number 

of erroneous decisions taken) which are permanently trained in the course of flights and 

other service tasks, do not deteriorate with age, as a rule, but on the contrary, tend to 

improve. In the process of the military service of aircraft pilots and helicopter pilots 

one can observe the distinct heterochrony in the development of professionally 

important psychophysiological qualities. In aircraft pilots the heterochrony is 

determined by the following indices: the balance of nervous processes, the orientation 

in space, the characteristics of attention and short-term memory; and in helicopter pilots 

one can observe the tendency to decreasing the power of nervous processes, the balance 
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of nervous processes, as well as the complex of indices of the activity reliability and 

concentration of attention. 

The author singles out a complex of psychophysiological characteristics which 

are sensitive to the change in the health state of military pilots, and shows the 

availability of sharp distinctions on the level of manifestation of professionally 

important qualities in “healthy-sick” polar groups. The author specifies the available 

distinctions in the values of a number of psychophysiological parameters in pilots with 

high and low health state values and shows the role of the authentic negative 

interrelations of the psychophysiological functions in the process of stabilizing the level 

of their professional working ability and state of health. It has been established that 

their exists a number of psychophysiological characters that do not depend on the age 

of pilots and can be applied for determining the definite negative changes in the state 

of their health. The author has developed a factor model and singled out the 3 latent 

factors “freshness-exhaustion”, “activation”, and “tolerance-adynamia” that can 

integrally explain the available dispersion of the psychophysiological indices in 

servicemen with different states of health. By means of the discriminant analysis the 

author has also developed the solution rules which make it possible to evaluate the state 

of the pilot’s professional health according to the complex of psychophysiological 

characteristics (time of correct response, power of nervous processes, time lag in the 

response to a movable object, functional mobility of the nervous process, integrated 

hand-eye response, change of selection time, short-term memory). 

The paper substantiates the use of the age of pilot/qualification rank index for 

assessing the efficiency of his professional activities. The author reveals the 

peculiarities of distributing pilots operating various aircraft types which, according to 

the “activity efficiency” parameter, have a bimodal structure. The author also 

determines the boundaries of the pilots labor efficiency which appear “high and low” 

and can be used for monitoring the professionally important qualities of these experts 

with the aim of timely application of rehabilitation medical procedures related to 
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preserving their working ability and health. It is shown that the approximate correlation 

of pilots with “low and high” labor efficiency amounts to 1.4 for the pilots of supersonic 

aviation, 2.4 for the pilots of subsonic aviation, 3.5 for the pilots of transport aviation 

and 3.9 for the helicopter pilots. The above proves important for supporting the 

balanced structure of their distribution according to the labor efficiency parameter. 

It is shown that the complexes of the informative psychophysiological qualities 

which are used for assessing the professional suitability of pilots operating various 

aircraft types differ considerably in both their composition and the level of development 

of these qualities. The author has developed the two-stage algorithm and suggested the 

criteria for determining the professional suitability of pilots with respect to the state of 

health and aircraft type. The above criteria make it possible to separate those unsuitable 

for the professional activities, and according to the developed method of the multiplex 

regression analysis and with the use of the solution rules to determine the 

prognosticated level of labor efficiency of the pilots suitable for the professional 

activity with the aim of their efficient workload under carrying out their service duties. 

According to the results of the research conducted the author has developed the 

recommendations related to the procedure of the psychophysiological expert 

examination and to the period of recreation after the effects of stress situations.  

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, criteria, flight crew 

members, pilots, helicopter pilots, working conditions, labour intensity, 

psychophysiological qualities, functional state. 
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науково-практичної конференції. м. Київ, 1-2 грудня 2017 року. Міжнародній 

науково-практичній конференції (1-2 грудня 2017 р.,). К.: «Київський медичний 

науковий центр», 2017. С. 92-96. (Дисертантом проведено експериментальне 

дослідження, виконано аналіз отриманих даних, сформульовано висновки, 

підготовлено тези до друку).  

11. Пашковський С.М. Характеристика відчуття впливу компонентів 

фактору напруженості праці на військових льотчиків. «Досягнення медичної 

науки як чинник стабільності розвитку медичної практики»: збірник матеріалів 

Міжнародної науково-практичної конференції. м. Дніпро, 8 - 9 березня 2019 

року. Д.: «Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2019. С. 78-83. 

(Дисертантом проведено гігієнічні дослідження, виконано аналіз отриманих 

даних, сформульовано висновки, підготовлено тези до друку).  

12. Щепанков С.М., Пашковський С.М., Рудковська С.С. Оцінка 

професійного здоров’я військових льотчиків за комплексом професійно 

важливих якостей. «Актуальні питання медичної теорії та практики»: збірник 

матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. м. Дніпро, 7 - 8 

грудня 2018 року. Д.: «Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 

2018. С. 88-93. (Дисертантом проведено психофізіологічні дослідження, 

виконано аналіз отриманих даних, сформульовано висновки, підготовлено тези 

до друку). 
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13. Щепанков С.М., Пашковський С.М. Особливості вікових змін 

психофізіологічних якостей льотного складу. «Нові досягнення у галузі медичних 

та фармакологічних наук»: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної 

науково-практичної конференції м. Одеса, 16 - 17 листопада 2018 року. Д.: 

«Південна «фундація медицини», 2018. С. 88-93. (Дисертантом проведено 

психофізіологічні дослідження, виконано аналіз отриманих даних, 

сформульовано висновки, підготовлено тези до друку). 

14. Пашковський С.М. Характеристика вікових аспектів 

психофізіологічних якостей у військових льотчиків. «XVI-е чтение В.В. 

Подвысоцкого»: Бюллетень материалов научной конференции (18-19 мая 2017 

года)., Одеса: УкрНИИ медицины транспорта, 2017. С 269-272. (Дисертантом 

проведено психофізіологічні дослідження, виконано аналіз отриманих даних, 

сформульовано висновки, підготовлено тези до друку). 

Опубліковані праці, які додатково відображають результати дисертації 

15. Методики обстеження під час проведення лікарсько-льотної експертизи : 

посібник для лікарсько-льотних комісій / В. В. Бондарчук, О. В. Варченко, С.М. 

Пашковський [та ін.]. Київ, 2015. 432 с. 

16. Методики обстеження під час проведення лікарсько-льотної 

експертизи: посібник для лікарсько-льотних комісій / М. М. Безулий, О. В. 

Варченко, С. М. Пашковський [та ін.]. Київ, 2018. 432 с. 

17. Основи організації медичного забезпечення Повітряних Сил Збройних 

Сил України: навчальний посібник / М. І. Бадюк, С. С. Будяк, С.М. Пашковський 

[та ін.]; Міністерство оборони України, Українська військово-медична академія. 

- 2-ге вид., перероб. і доп. - Київ : СПД Чалчинська Н.В., 2018. - 170 с. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

АА – армійська авіація; 

АП – авіаційний персонал; 

АТ – авіаційна техніка; 

В – оцінка ефективності праці вертольотчиків; 

ВА – винищувальна авіація; 

ДНП – динамічність нервових процесів; 

ЗС – Збройні Сили; 

КП – короткочасна пам'ять; 

КПкпв – кількість помилкових відміток при дослідженні 

короткострокової пам’яті; 

КПчвв – час, що затрачений на здійснення вірної відмітки при 

дослідженні короткострокової пам’яті; 

КПчпв – час, що затрачений на здійснення помилкової відмітки 

при дослідженні короткострокової пам’яті; 

КУ – концентрація уваги; 

КЧСМ – критична частота світлових мерехтінь; 

КЧСМл – критична частота світлових мерехтінь зеленого кольору 

на ліве око; 

КЧСМп – критична частота світлових мерехтінь зеленого кольору 

на праве око; 

КЧСМпр.чер. – критична частота світлових мерехтінь червоного 

кольору на праве око; 

КЧСМлів.чер. – критична частота світлових мерехтінь червоного 

кольору на ліве око; 

ЛД – оцінка ефективності праці льотчиків дозвукової авіації; 
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ЛН – оцінка ефективності праці льотчиків надзвукової 

авіації; 

ЛС – льотний склад; 

ЛТА – оцінка ефективності праці льотчиків транспортної 

авіації; 

НП – нервові процеси; 

ОП – орієнтація в просторі; 

ОПквв – кількість вірних відміток при виконанні дослідження 

орієнтації в просторі; 

ОПкпв – кількість помилкових відміток при виконанні 

дослідження орієнтації в просторі; 

ОПн – тривалість орієнтації в просторі при неправильному 

рішенні; 

ОПп – тривалість орієнтації в просторі при правильному 

рішенні; 

ОСРкпв – кількість позитивних відповідей при обстеженні 

ступеню ризику; 

ОПчвв – час, що затрачений на здійснення вірної відмітки при 

виконанні дослідження орієнтації в просторі; 

ПАК – програмно-апаратний комплекс; 

ПВПФЯ – професійно важливі психофізіологічні якості; 

ПВЯ – професійно важливі якості; 

ПЗМР – час простої зорово-моторної реакції; 

ПЗМРпп – помилки пропуску простої зоровомоторної реакції; 

ПЗМРсв – стандартне відхилення при дослідженні простої 

зоровомоторної реакції; 
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ПЗМРчр – час реакції при дослідженні простої зоровомоторної 

реакції; 

ПМУ – прості метеорологічні умови; 

ПС – Повітряні Сили; 

ПСМР – проста слухо-моторна реакція; 

Р – схильність до ризику; 

РРО – реакція на рухомий об’єкт; 

РРОд – реакція на рухомий об'єкт до відмітки; 

РРОкв – кількість випереджень при реакції на рухомий об’єкт; 

РРОкз – кількість запізнень при реакції на рухомий об’єкт; 

РРОп – реакція на рухомий об'єкт після відмітки; 

РРОчв – час випередження при реакції на рухомий об’єкт; 

РРОчз – час запізнення при реакції на рухомий об’єкт; 

СЗМР – час складної зорово-моторної реакції; 

СЗМРкпі – кількість помилок інструкції дослідженні складної 

зоровомоторної реакції; 

СЗМРпп – помилки пропуску складної зоровомоторної реакції; 

СЗМРчр – час реакції при дослідженні складної зоровомоторної 

реакції; 

СЗМРсв – стандартне відхилення дослідженні складної 

зоровомоторної реакції; 

СМУ – складні метеорологічні умови; 

СНП – сила нервових процесів; 

СНПкз – кількість завдань при дослідженні сили нервових 

процесів; 

ССМР – складна слухо-моторна реакція; 

ТА – транспортна авіація; 
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ТУ – тест на увагу; 

ТУквв – кількість вірних відміток при виконні тесту на увагу; 

ТУкпв – кількість помилкових відміток при виконанні 

коректурної проби; 

СНПквз – кількість виконаних завдань під час дослідження сили 

нервових процесів; 

ФРНП – функціональна рухливість нервових процесів; 

ЦНС – центральна нервова система; 

ЧВ – час вибору; 

ЧВВ – зміна часу вірної відповіді при виконанні тестового 

завдання; 

ЧВз – час вибору при зорово-моторних реакціях; 

ЧВс – час вибору при слухово-моторних реакціях; 

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

Актуальність теми дослідження. Праця осіб льотного складу, професійна 

діяльність яких постійно проходить в умовах з підвищеною небезпекою [48, 113, 

161, 163, 182], в теперішній час, коли в Україні триває боротьба з агресором стає 

все більш нагальною. Це пов’язано з тим, що льотний склад керує надскладною 

технікою в бойових умовах. Діяльність таких спеціалістів є унікальною в зв’язку 

з тим, що тільки вони спроможні здійснювати роботу за умов необхідності 

координації функціонування різноманітних складних систем, що в значній мірі 

ускладнює виконання ними професійних обов’язків [13, 58, 178]. Тому розробка 

нових підходів щодо здійснення психофізіологічної експертизи осіб льотного 

складу, які безумовно працюють в умовах з підвищеною небезпекою, є 

актуальною.  

Вирішенню вищезазначеної проблеми приділяється значна увага науковців 

і в країнах НАТО [187, 189, 201, 207, 211]. Так, в рамках наукової панелі 

«Людський чинник в медицині» до 2021 року виконуються науково-дослідні 

роботи, присвячені вирішенню питання професійного відбору до лав збройних 

сил (HFM-290 Advances in Military Personnel Selection), а також розробленню 

заходів щодо профілактики зниження рівнів розвитку професійно важливих 

якостей (HFM-292 Understanding and Reducing Skill Decay) [211]. Ці роботи, по-

перше, направлені на формування основи для підготовки високонадійних 

професіоналів. По-друге, забезпечення жорсткого виконання програми навчання 

фахівців, не збільшуючи кількість теоретичних і практичних (тренажерних) 

занять і, по-третє, запобігти марнотратству фінансів на навчання. Іншими 

словами, професійний відбір та психофізіологічна експертиза – це ще й 

економічні інструменти, що дозволяють раціонально організовувати витрати на 

навчання, не допустити їх необґрунтованого перевищення, зберегти професійне 

здоров’я льотного складу та забезпечити безпеку польотів [37, 52]. 
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Важливість психофізіологічної експертизи пов’язана ще й з тим, що 

боєздатність льотчиків значно залежить від їх функціонального стану та 

адекватності комплексу їх професійно-важливих якостей [129, 52, 53].  Як 

стверджують деякі автори професійна діяльність сучасних льотчиків проходить 

в умовах постійної дії потужних стресогенних факторів [1, 13, 93, 94, 154, 222]. 

Це призводить до значного погіршення стану здоров’я льотчиків, а також до 

виснаження їх психофізіологічних резервів [10, 142]. Подальше детальне 

вивчення механізмів формування професійно важливих якостей льотчиків є 

необхідним для підвищення рівня стресостійкості та удосконалення їх 

професійних здібностей. Для цього необхідно визначати комплекс 

психофізіологічних якостей льотчиків, що, у свою чергу, дозволить виявити 

рівень їх професійної працездатності, а також структуру професійно важливих 

якостей, яка змінюється залежно від віку, стажу та тривалості навчань [108, 138, 

156, 164, 170]. Виявленню впливу факторів професійної діяльності на 

працездатність та рівень професійного здоров’я фахівців у сучасних літературних 

джерелах приділяється досить багато уваги [43, 44, 85, 89, 95, 156, 178, 180, 184, 

196]. Проте, досліджень комплексного впливу умов професійної діяльності, з 

урахуванням типів літальних апаратів, на психофізіологічний стан льотчиків на 

сьогоднішній день не достатньо.  

 На протязі 2014 – 2018 років в зв’язку з проведенням антитерористичної 

операції вік льотного складу зазнав значних змін – відновлення льотчиків на 

військовій службі після тривалої перерви,  тому психофізіологічну експертизу в 

таких умовах потрібно проводити з урахуванням не тільки фаху але й віку [67, 

78]. 

Виявлення закономірностей взаємозв’язку професійного здоров’я та 

професійно важливих якостей фахівця являється актуальною задачею гігієни 

праці та військової медицини [38, 61, 107, 108], вирішення якої дозволить 

розробити відповідні оцінки професійного здоров’я військовослужбовця та дасть 
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змогу лікарю враховувати цей чинник при формулюванні відповідних 

експертних висновків щодо допущення спеціаліста до виконання професійних 

обов’язків. Рішення цієї задачі є особливо важливою для професій, пов’язаних з 

підвищеною небезпекою, зокрема, для військових льотчиків [162, 163]. 

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 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 роботи: розробити критерії придатності осіб льотного складу до 

подальшого проходження служби в залежності від типу літального апарату та 

враховуючи вікові зміни психофізіологічних професійно важливих якостей. 

Основні завдання дослідження: 

1. Встановити вплив умов трудового середовища на функціональний 

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 та оцінити ефективність професійної діяльності 

льотчиків. 
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4. Створити 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. 

Дослідження проводились на базі Військово-медичного клінічного центру 

Центрального регіону та військових частин Повітряних Сил Збройних Сил 

України на протязі 2016-2018 років. Досліджувались військові льотчики віком від 

23 до 55 років. 

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 за показниками шкідливості та небезпечності 

факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу" 

затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України 08 квітня 2014 

року № 248 [107]. Для цього було застосовано спеціально розроблений 

опитувальник авіаційного персоналу. 

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. [100, 148]. Реєстрували критичну частоту 
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злиття світлових мерехтінь (КЧСМ) час простої зорово-моторної реакції (ПЗМР), 

час складної зорово-моторної реакції на світло (СЗМР), функціональну 

рухливість нервових процесів (ФРНП), реакцію на рухомий об’єкт (РРО), 

реакцію на рухомий об'єкт до (РРОд) і після відмітки (РРОп), особливість 

орієнтування в просторі (ОП), тривалість орієнтації в просторі при правильному 

(ОПп) і при неправильному рішенні (ОПн), концентрацію уваги (КУ), 

короткострокову зорову пам'ять (П), схильність до ризику ( Р). 

Статистичний аналіз проводили методами варіаційної статистики, 

факторного, кластерного, кореляційного та дискримінантного аналізу за 

допомогою пакету програм STATISTICA Версія 13.3, Ліцензія № 

AXA905I924220FAACD-N. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає у тому, що вперше: 

1) 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; 

2) 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; 

3) виявлено бімодальну структуру розподілу ефективності праці льотчиків,  

які експлуатують різні типи літальних апаратів, що показує необхідне 

співвідношення кількості льотчиків з різною успішністю професійної діяльності 

при застосуванні цих літальних засобів; 
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4) встановлено, що переліки інформативних психофізіологічних якостей, 

застосовуваних для оцінки професійної придатності льотчиків, які експлуатують 

різні типи літальних апаратів, суттєво відрізняються як за своїм складом, так і за 

рівнем розвитку цих якостей; 

5) 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. 

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 границі коридору ефективності праці льотчиків, що мають 

«високий» та «низький» її рівні 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.  

В ході виконання роботи були подані пропозиції до Положення про 

лікарсько-льотну експертизу в державній авіації України, затвердженого наказом 

Міністерства оборони України від 20.11.2017 № 602, зареєстрованого у 
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Міністерстві юстиції України за № 1566/31434 від 27.12.2017., який визначає 

єдині вимоги до організації і проведення лікарсько-льотної експертизи, обсяги 

обстежень льотного складу державної авіації України, терміни та порядок 

допуску до виконання польотами [129]. 

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 Мінстерства 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 2016 р. та акт впровадження 

від 2018 р.); включено в навчальний процес Української військово-медичної 

академії (акт впровадження від 2018 р.), включено в навчальний процес 

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. 
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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, на 

міжнародній науково-практичній конференції «XVI-е чтения им. В.В. 
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практичній конференції «Актуальні питання медичної теорії та практики» (7-8 

грудня 2018 року, м. Дніпро), на міжнародній науково-практичній конференції 
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Структура і об’єм 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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РОЗДІЛ 1 

 СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО УМОВИ ПРАЦІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА 

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ТА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ОСІБ ЛЬОТНОГО 

СКЛАДУ 

 (огляд літератури) 

1.1. Характеристика умов професійної діяльності льотчика 

В наш час, коли праця військових льотчиків набуває все більшої значущості 

в забезпеченні обороноздатності країни, актуальною є задача збереження і 

підвищення рівня працездатності та професійної придатності осіб льотного 

складу. Справа в тому, що поліпшення якості авіаційної техніки на сучасному 

етапі повʼязано з удосконаленням устаткування, збільшенням кількості приладів, 

точок концентрації уваги, тобто до розширення обсягу переробки інформації, що 

надходить до пілота, появи дефіциту часу при прийнятті та реалізації рішення, 

що призводить до значного напруження праці [32, 110, 151, 174, 188 , 206, 224, 

227]. 

Для цього необхідно звернути особливу увагу на дію шкідливих факторів 

середовища на їх здоров'я і боєздатність [73, 123, 125, 160, 161, 170]. Відомо, що 

боєздатність військовослужбовця пов’язана зі станом його здоров’я. Тому 

збереження здоров’я льотчиків стає першочерговою задачею. В.П. Казначєєв  

розглядає здоров'я індивіда як динамічний стан, як процес збереження і розвитку 

його біологічних, фізіологічних, психологічних функцій, оптимальної 

працездатності та соціальної активності при максимальній тривалості його 

активного життя [47].  

Поняття здоров'я - характеризується складністю і багатогранністю. Як 

відображення цієї складності, в структурі здоров'я сучасної людини виділяється 

фізичне, психічне і професійне здоров'я [81]. Рівень здоров’я льотчика прямо  

взаємопов’язаний з успішністю виконання завдань та безпекою польотів [82]. 
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Діяльність льотчика – це реалізація накопичених знань і набутих в процесі 

навчально-бойової підготовки умінь і навичок по пілотуванню, навігації і 

бойовому застосуванню літака в інтересах досягнення поставленої мети [91, 99, 

111, 121, 122]. Виконання польотів на різноманітних типах літальних апаратів 

вимагає особливих специфічних вимог до стану здоров'я та психофізіологічних 

якостей льотного складу [16, 116].  

Аналіз літературних джерел вказує на те, що особливості професійної 

діяльності льотчиків є джерелом цілого комплексу фізіологічно несприятливих 

факторів польоту, якими є: умови зовнішнього середовища, пересування літака у 

повітряному просторі, перебування льотчика у кабіні літака [1, 2, 42, 147, 165, 

166, 167, 194]. Всі ці фактори умовно можна поділити на три групи. 

До факторів першої групи належать перепади барометричного тиску, 

зниження парціального тиску кисню, зміна гравітації. Максимальна величина 

перепаду барометричного тиску у винищувальній авіації може становити 293 

кПа, у свою чергу в транспортній – 505 кПа. Зниження парціального тиску кисню, 

що виникає при підйомі літака на висоту, спричиняє виникнення гострого 

кисневого голодування (висотної хвороби). Перші ознаки висотної хвороби у 

льотчиків починають розвиватися уже на висоті 2500-3000 м. На висоті понад 

5000м вони призводять до швидкого зниження працездатності і навіть до втрати 

свідомості [140, 183]. 

До факторів другої групи, що обумовлені динамікою польоту, відносяться 

прискорення, інтенсивний шум та вібрація. Польоти літаків завжди пов’язані зі 

зміною швидкості і напрямку руху, а отже на них мають вплив прискорення і 

перенавантаження. Під час польоту на сучасних літаках, величина прискорень в 

окремі його фази може становити 8-10 g. [20, 136, 212]. Рівень шуму та вібрації в 

кабіні винищувача варіює в межах 98-104 дБ, а в кабіні вертольоту – 112-118 дБ. 

Поза кабіною ці показники становлять 148 дБ. Рівень віброшвидкості у кріслі 

льотчика максимально сягає 114-117 дБ [42, 140, 141, 214]. Працю льотного та 
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інженерно-технічного складу, варто віднести до ряду професій з підвищеним 

шумовим навантаженням внаслідок впливу на орган слуху інтенсивних і тривалих 

шумів. Ряд дослідників відзначають вплив шуму на функціонування різних систем 

організму і, перш за все, на вкрай важливу для професійної діяльності льотчика 

зорову аналізаторну систему. Так, наприклад, під впливом шуму змінюється 

розумова діяльність людини, звужується поле зору, змінюються пороги чутливості 

до червоного, жовтого і зелених кольорів [35, 191].  Поряд з шумом, вібрація є одним 

із значущих несприятливих факторів польоту сучасних літальних апаратів. Прояви 

її впливу дуже різноманітні: вібрація може призводити до погіршення 

функціонального стану людини, обумовлювати розвиток надмірної напруги та 

втоми,  змінювати функцію ряду аналізаторів, впливати на якість управління 

літальним апаратом, сприяти виникненню ілюзій [63, 140, 227]. 

В залежності від видів бойових завдань та типів літальних апаратів польоти 

відбуваються на великих та малих висотах з використанням багатьох приладів. 

Польоти бувають тривалими, учбовими і бойовими. Вони проходять в простих і 

складних умовах, вдень і вночі [1, 125, 135]. Слід підкреслити, що особливості 

діяльності військових льотчиків характеризуються, крім того, виконанням 

специфічних видів польотів: групові; польоти на бойове застосування. 

При виконанні польотів на малих висотах основне навантаження лягає на 

центральну нервову систему (далі - ЦНС) льотчиків. Політ супроводжується 

високим нервово-емоційним напруженням, яке викликає підвищення частоти 

серцевих скорочень пілотів до 170 уд./хв [40]. Також відмічається розвиток 

стомлення, який пов'язаний з дією комплексу знакоперемінних навантажень в 

межах 0,2-0,5 у.о. турбулентності атмосфери [9, 39, 63]. 

Висотні польоти виконуються в основному з застосуванням приладів, що 

значно підвищує навантаження на зоровий аналізатор. В цьому випадку 

відмічається розвиток короткозорості [74, 76]. 
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Діяльність льотчика при  бойовому застосуванні  характеризується 

енергійним маневруванням, що посилює м’язове навантаження, великим 

інформаційним завантаженням, високим темпом діяльності, одночасним 

виконанням різних завдань (пілотування, просторове орієнтування, виявлення 

цілі та її атака тощо) з підвищеною відповідальністю за свої дії та необхідністю 

дотримання заходів безпеки [1,79, 167] 

Освоєння літаків та вертольотів відбувається на фоні впливу на організм 

льотчика динамічних факторів польоту. Так, польоти на вертольоті 

проводяться на порівняно малих висотах і невеликих швидкостях в умовах не 

герметизованої кабіни, тому гіпоксія та перенавантаження за своїми величинами 

значно нижчі від тих, що можуть викликати негативний ефект. Проте 

пілотування вертольоту вимагає від льотчика більш чітко координованих і 

дозованих керувальних рухів, пов'язаних з постійною концентрацією уваги, 

посиленою нервовою напругою та значними фізичними зусиллям. [74, 86].  

До факторів третьої групи належать відносна ізоляція осіб ЛС, гіподинамія 

і гіпокінезія, а також штучний мікроклімат у кабіні літака тощо [109, 167, 168]. 

Кожен політ, яким би простим він не здавався, ставить серйозні вимоги до 

психофізіологічних функцій (уваги, сприйняття, мислення, пам'яті), інших 

фізіологічних і аналізаторних систем [79, 120] організму льотчика (серцево-

судинної, дихальної, зорової, рухової систем).  

За останній час в зв’язку з проведенням антитерористичної операції  до 

льотної роботи залучається велика кількість льотчиків різного віку. Тому 

важливим при проведенні лікрасько-льотної експертизи є врахування природних 

вікових змін в їх організмі [38, 119, 131]. Зважаючи на те, що боєздатність 

льотчиків значно залежить від їх психофізіологічних функцій [79] вкрай потрібна 

розробка сучасних підходів до оцінки професійно важливих якостей осіб 

льотного складу з урахуванням віку.  
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Саме тому регламентація діяльності з урахуванням індивідуальних 

особливостей льотчика є найдоступнішим методом, який широко застосовується 

для підтримання його працездатності. За такого підходу до організації режиму 

праці та відпочинку, планування льотного навантаження необхідно врахувати 

стан здоров’я льотчика, його вік, рівень фізичної тренованості, психофізіологічні 

якості та професійну підготовку [1, 9, 10, 217].  

Польоти та складний пілотаж зазвичай супроводжуються впливом на 

організм льотчика значних за величиною, тривалістю та швидкістю наростання 

перенавантажень. При виконанні маневрів в польоті значно збільшується 

значення кутових прискорень та прискорень Коріоліса, а також перепадів 

барометричного тиску. В цьому відношенні діяльність льотчиків армійської 

авіації практично не пов’язана з дією вказаних факторів. Цим зумовлена 

особливість проведення лікарсько-льотної експертизи льотчикам винищувальної 

авіації (ВА) та армійської авіації (АА), яка полягає тому, що вимоги до стану 

здоров’я льотчиків високоманеврових літаків вищі, ніж для осіб льотного складу, 

які виконують польоти на вертольотах [74, 80]. В принципі пілоти обох типів ЛА 

під час виконання польоту зазнають впливу одних і тих же факторів – різниця 

проявляється в кількісному і в якісному відношенні [46].   

При порівнянні особливостей професійної діяльності льотчиків ВА та АА 

необхідно зазначити більшу тривалість польотів вертольотчиків. За умови 

однакового льотного стажу загальний наліт льотчиків АА майже на 30% вищий, 

ніж у льотчиків ВА, а отже і вплив на організм льотчиків АА шуму, вібрації, 

продуктів неповного згорання палива більший [42].  

На думку деяких авторів, негативний вплив описаних вище факторів 

професійної діяльності на організм льотчиків та механізму розвитку в них 

патологічних станів є достатньо вивченими [18, 84, 109]. Ці фактори в певній мірі 

супроводжують льотчиків у кожному польоті, погіршуючи при  цьому їх стан 
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здоров’я та рівень працездатності, вимагаючи застосування спеціальних 

тренувань та використання засобів життєвого забезпечення [130]. 

 

1.2. Гігієнічна характеристика впливу компонентів фактору 

напруженості праці на функціональний стан військових льотчиків 

Робота льотчика відноситься до категорії операторської праці і 

супроводжується значною напруженістю трудового  процесу [1, 153, 161, 166,], 

надмірна величина якої безпосередньо впливає на стан здоров’я.  

Одними з професійно важливих комплексних якостей льотчиків є 

психофізіологічні, а саме: нервово-емоційна стійкість, здатність керувати своїм 

функціональним станом, стійкість до стану втоми, стійкість до монотонії, 

здатність до мобілізації після тривалої монотонної роботи, швидкість і точність 

сенсомоторних реакцій (рухових реакцій у відповідь на сигнал), здатність до дії 

в умовах дефіциту часу, здатність до виконання суміщених видів діяльності [1, 

10, 38, 50, 78, 83,  123, 158, 208], що свідчить про безпосередній вплив факторів 

напруженості праці на функціональний стан та ефективність льотної діяльності. 

Пілот повинен постійно контролювати функціонування великої кількості 

динамічних систем та пристроїв літака, стежити за його положенням в просторі, 

відслідковувати об’єкти на землі та в повітрі. Інформація, яка використовується 

в процесі спостереження за рухомим об’єктом інтерферує з інформацією про 

просторові відносини, які вже втримуються в оперативній пам’яті пілота, що в 

окремих випадках може приводити до зниження точності відтворення інформації 

про ці просторові відносини. При рішенні кількох завдань збереження в 

оперативній пам’яті стану виконання одного з них гальмує та знижує точність 

рішення іншого завдання [14, 58, 176, 173186].  

На думку дослідників, навіть виконання простих елементів польоту потребує 

від льотчика сполучення напруженої розумової діяльності, швидкого аналізу 

великого обсягу різноманітної інформації і прийняття вірних рішень, пов’язаних 
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з координацією рухів при керуванні літаком в умовах, що постійно змінюються 

[58, 173]. 

Елементи польоту: складний пілотаж, посадка в утруднених умовах тощо 

можуть супроводжуватися впливом надвеликих за амплітудою, тривалістю та 

швидкістю наростання перевантажень, що суттєво впливають на надійність 

виконання льотних завдань. У польоті діяльність льотчика, штурмана та інших 

фахівців відбувається на тлі досить виражених екстремальних факторів, які 

викликають відповідні психофізіологічні (поведінкові, вегетативні, ендокринні 

та інші) реакції. Велике інформаційне навантаження, фізична напруга, 

виснаження функціональних резервів приводять до порушення нервово-

психічного та соматичного стану здоров’я, розвитку ряду захворювань, 

збільшенню числа дискваліфікованих льотчиків за медичними показниками [21, 

102, 204, 214, 175]. 

Умови праці льотного складу характеризуються високим психоемоційним 

навантаженням разом з впливом досить інтенсивних факторів трудового процесу: 

фізичних (віброакустичні, мікрокліматичні, фактор світлового середовища та 

інші), фактора напруженості (інтелектуальні, сенсорні, емоційні навантаження і 

т. д.). Вищевказані обставини визначають необхідність підвищення ефективності 

нагляду за умовами праці льотного складу на основі знання особливостей 

професійної діяльності льотчиків [117, 188, 205]. 

Постійне напруження компенсаторних і захисних механізмів організму 

льотчика як при низькому льотному навантаженні, так і при різкому його 

підвищенні потребує особливого підходу до медичного забезпечення польотів 

[11,  16, 173]. Одним із шляхів вирішення цього питання є оцінка впливу 

фактору напруженості праці на льотчиків різного віку [17, 123]. В теперішній час 

ще не зовсім визначеним є вплив факторів напруженості праці на пілотів з різною 

ефективністю праці, що працюють на різних типах літальних апаратів.  Тому 

дослідження впливу факторів напруженості праці в цих аспектах є актуальним та 
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важливим для підвищення боєздатності Повітряних Сил Збройних Сил України. 

 

1.3. Професійно важливі психофізіологічні якості льотчика  

До психофізіологічних якостей, які характеризують професійну надійність 

пілота можна віднести: 

 уміння на фоні основної роботи виконувати й додаткову роботу; 

 здатність логічно проводити аналіз інформації, яка надходить; 

 здатність швидко змінювати структуру дій в складній обстановці; 

 здатність долати перешкоди, що виникають в особливих випадках 

польоту. 

На думку деяких авторів, складність професійної діяльності льотчика 

зумовлює ще той факт, що дослідженнями різних аспектів його роботи 

займаються науковці різних галузей знань [110, 122, 138, 143]. Вивчення та аналіз 

досліджень з різних проблем льотної роботи дозволяють виділити такі основні 

особливості роботи льотчика: 

- багатопрофільність, різноманітність характеру й змісту дій, що 

виконуються; 

- навички просторового орієнтування й зміна психофізіологічних 

характеристик льотчика; 

- тривала дія фізичних чинників (перенавантаження, прискорення, шум, 

вібрація, зміна атмосферного тиску, коливання температури й освітлення 

тощо), що впливають на фізіологічні і психічні функції організму; 

- постійне нервово-психічне напруження; 

- надзвичайно інтенсивний темп діяльності (льотчик за політ виконує, в 

середньому, 14 дій за хвилину у штатній ситуації та до 21 дій у нештатній). 

Однією з важливих особливостей діяльності льотчика є виконання польотів 

в залежності від рівня автоматизації управління літаком. Впровадження систем 

автоматичного управління на певний час звільняє льотчика від безпосереднього 
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пілотування, проте автоматизація не змінює психологічного фону діяльності 

льотчика, а також не усуває впливу деяких факторів польоту. У такому випадку 

зберігається імовірність виникнення небезпечних ситуацій, в яких успішність дій 

льотчика все одно залежить від розвитку навичок ручного пілотування [88, 125,  

138].  

Безперервне ускладнення та вдосконалення сучасної авіаційної техніки, 

значне розширення діапазону її застосування, поява різного роду соціально-

психологічних проблем у житті та роботі авіаційного персоналу, часте 

виникнення аварій і катастроф з вини людського чинника [124, 152, 195, 209] 

вимагають швидкого та кардинального вирішення проблеми урахування рівня 

розвитку генетично детермінованих професійно важливих психофізіологічних 

якостей під час визначення ступеня придатності зазначеного контингенту до 

льотної роботи (роботи за фахом). 

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є адекватне застосування 

сучасних методів психофізіологічного обстеження, що за умов системності їх 

застосування дозволить вирішити низку задач, пов’язаних зі збереженням 

нормативного рівня професійного здоров’я АП, подовженням їх професійного 

довголіття, забезпеченням необхідного рівня працездатності, ефективності та 

надійності діяльності, упорядкує поведінку в складних та екстремальних 

ситуаціях, призведе до значного соціально-економічного та екологічного ефекту, 

дозволяючи оптимізувати використання людських, фінансових та матеріально-

технічних ресурсів [92, 100, 133,  137, 148, 149, 162, 203]. 

Психофізіологічне обстеження – це комплекс методичних, організаційних 

і технічних заходів, спрямованих на визначення рівня розвитку професійно 

важливих психофізіологічних якостей обстежуваних для встановлення ступеня їх 

придатності до роботи за спеціальністю [52]. 

До ПВПФЯ, що, в значній мірі, обумовлюють успішність діяльності АП та 

вимагають оцінювання під час психофізіологічного обстеження відносяться: 
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сенсомоторні реакції, функціональна рухливість нервових процесів, лабільність 

нервових процесів, урівноваженість нервових процесів, орієнтація у просторі, 

оперативна пам’ять, увага, схильність до ризику, відповідальність, тривожність 

[100]. 

Для дослідження рівня розвитку зазначених вище якостей доцільно 

використовувати наступні методики: оцінювання ступеня відповідальності; 

оцінки рівня розвитку тривожності; оцінювання критичної частоти злиття 

мерехтінь; оцінювання простих зорово-моторних реакцій; оцінювання складних 

зорово-моторних реакцій; оцінювання функціональної рухливості нервових 

процесів; оцінювання реакції на рухомий об’єкт; оцінювання орієнтації в 

просторі; оцінювання оперативної пам’яті; оцінювання уваги; оцінювання 

схильності до ризику [100]. 

 Виділяючи наведені ПВПФЯ та методики їх оцінювання, необхідно 

абсолютно чітко розуміти, що ці якості є деякою абстракцією, а виконання будь-

якої методики забезпечується цілим комплексом психофізіологічних функцій. 

Крім того, специфічність конкретної методики для оцінювання визначеної 

ПВПФЯ є достатньо відносною, оскільки в організмі людини ПВПФЯ не існують 

окремо самі по собі, а є певними взаємопов’язаними компонентами забезпечення 

тих професійних дій, які здійснює АП у процесі своєї діяльності. Саме тому, за 

умов низького рівня виконання однієї з вище перерахованих методик, 

допускається проведення додаткового психофізіологічного обстеження з 

використанням близької за направленістю методики для більш повного та 

всебічного оцінювання ступеня придатності зазначеного контингенту до льотної 

роботи (роботи за фахом) за психофізіологічними показниками [100] 
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1.4. Психофізіологічна експертиза, професійний відбір та моніторинг 

професійно важливих якостей льотчика 

Аналіз сучасної літератури показує, що професійний психофізіологічний 

відбір дозволяє істотно підвищити рівень підготовки фахівців, прискорити темпи 

досягнення ними високої професійної майстерності і знизити виробничий 

травматизм [49, 55, 90, 103, 184, 192].  

Важливим аргументом на користь проведення психофізіологічної 

експертизи є те, що в даний час створення і впровадження нової техніки 

здійснюється з більшою швидкістю, ніж завчасна підготовка кадрів, що 

призводить до «вимивання» кваліфікованих фахівців на виробництві [69, 132]. 

Тому необхідно впроваджувати спеціальні методи, що дозволяють 

ефективно вирішувати кадрові питання на базі різноманітних психофізіологічних 

характеристик. Їх впровадження дозволить обґрунтовано здійснювати підбір 

кадрів, а також періодичний контроль професійної придатності працюючих. 

Встановлено, що матеріальні збитки, який отримують підприємства при 

виникненні нещасних випадків або аварій внаслідок невідповідності готівки у 

працівника психофізіологічних якостей і вимог професії, є набагато більш 

масштабними, ніж витрати на проведення психофізіологічної експертизи [4, 56].    

Аналіз нормативного забезпечення психофізіологічної експертизи на етапі 

проведення первинного профвідбору показує його високу значимість в 

профілактиці трудового травматизму, професійної та професійно обумовленої 

захворюваності в осіб, що працюють в умовах з підвищеною небезпекою [113, 

126]. 

У професіях, пов'язаних з роботою в умовах з підвищеною небезпекою, 

необхідно всіляко вдосконалювати методичні прийоми психофізіологічної 

експертизи. Розширення можливостей діагностики професійноважливих якостей 

лежить в площині виявлення індивідуально-типологічного профілю в осіб 
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окремих професійних груп [155, 190, 219]. Зрушення вищевказаного профілю в 

ту чи іншу сторону дозволяє судити про вікові зміни, динаміці стану 

психосоматичного здоров'я, становлення професійно важливих якостей (далі – 

ПВЯ) фахівця, що дає додаткову інформацію про розвиток психофізіологічного 

статусу в тривалому періоді [198]. Нові методи психофізіологічної експертизи 

удосконалюються і застосовуються, наприклад, для систем функціональної 

діагностики машиністів локомотивних бригад для забезпечення безпеки руху на 

транспорті [68]. 

Інші автори також підкреслюють важливість визначення чітких і 

адекватних вимог до критеріїв і прогностичних оцінок професійної придатності 

10, 65, 95, 159]. 

Зараз в Україні поступово формується державна система професійного 

відбору. Є Закон України «Про охорону праці», який вимагає проведення 

психофізіологічної експертизи, для осіб, що працюють в умовах з підвищеною 

небезпекою. Діє наказ МОЗ України та Держкомітету з нагляду за охороною 

праці від 1994 року, що нормує види робіт, де потрібен професійний відбір і, що 

визначає перелік інформативних показників, за якими повинен проводитися у 

професійному доборі [41, 108].  

На наш погляд, професійний психофізіологічний відбір є більш широким 

поняттям, що охоплює велике коло організаційних, методичних та 

методологічних питань, спрямованих на раціональне використання трудового 

потенціалу країни. Психофізіологічна експертиза є більш вузьким прикладним 

поняттям. 

«Психофізіологічна експертиза - процедура, спрямована на проведення 

досліджень і формування висновку експертом з питань встановлення ступеня 

придатності до певної професійної діяльності з метою прогнозування її впливу 

на ефективність і надійність виконуваної роботи, а також на зміну стану здоров'я 

працюючої людини в процесі здійснення ним трудової діяльності» [52]. 
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Для розробки експертного висновку проводиться: 1) вивчення експертом 

документів, що встановлюють особу заявника, його анкетних даних та переліку 

видів робіт, на яких передбачається здійснення професійної діяльності; 2) 

проведення психофізіологічних досліджень відповідно до заявленого переліком 

видів робіт та вимогами відповідних нормативних актів; 3) виявлення експертом 

положень, які потребують доповнень до відомостей, отриманих в результаті 

проведення психофізіологічної експертизи; 4) формування і видача експертного 

висновку [52]. 

Отже, метою проведення психофізіологічної експертизи є визначення 

ступеня професійної придатності людини до проведення того чи іншого виду 

робіт. Оскільки психофізіологічні методи і критерії оцінки професійної 

придатності повинні розроблятися відповідними науково-дослідними 

установами та затверджуватися в Міністерстві охорони здоров'я України 

спеціальними нормативними актами аналітична група супроводу експертизи 

може бути мінімальною, але обов'язково повинна складатися з експертів-лікарів, 

які мають відповідні знання[10, 52]. 

В результаті проведення стандартизованих психофізіологічних досліджень 

експерти проводять аналіз отриманих даних і, при необхідності, проводять 

роботу з узгодження експертних суджень, яка завершується прийняттям 

відповідного рішення. У разі отримання недостатньо переконливих результатів 

проводиться повторна поглиблена експертиза [11, 11, 52]. 

Психофізіологічна експертиза є невід'ємним компонентом професійного 

відбору, концепцію проведення якого в даний час також слід удосконалювати. 

Для цього слід запропонувати використання ідеї П.К. Анохіна про функціональні 

системи. Принцип роботи таких систем, апробований організмами протягом 

формування життя на Землі і тому є найбільш надійним для вироблення рішень 

про професійну придатність людини [52]. 
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Таким чином, стає зрозумілим, що психофізіологічна експертиза є 

ключовим компонентом професійного відбору, а методи і організацію 

професійного відбору слід удосконалювати. 

Вивченню впливу факторів професійної діяльності на працездатність та 

рівень професійного здоров’я фахівців у сучасних літературних джерелах 

приділяється досить багато уваги [65, 95, 181]. Проте, досліджень комплексного 

впливу умов професійної діяльності, з урахуванням типів літальних апаратів, на 

психофізіологічний стан льотчиків на сьогоднішній день не достатньо. Зараз для 

проведення психофізіологічної  експертизи льотчиків важливими є декілька 

аспектів. По-перше: льотчики різних типів літальних апаратів мають не 

однаковий набір професійно важливих якостей [54, 169]. По-друге: під час роботи 

ПВЯ льотчика тренуються і підтримуються на достатньо високому рівні в будь-

якому віці. Але інші психофізіологічні  якості, які не тренуються під час 

діяльності з віком погіршуються. Оскільки організм льотчика є єдиною 

системою, то погіршення деяких психофізіологічних якостей поступово 

призводить до зниження професійної придатності льотчиків, у них може 

розвинутись непридатність, пов’язана зі зниженням їх функціональних резервів 

[93]. Для виявлення цієї  непридатності, яка може формуватись в досить 

широкому віковому діапазоні, потрібно проводити моніторинг 

психофізіологічних якостей з метою виявлення осіб з ризиком розвитку 

«прихованої» непридатності та подальшим відновленням їх функцій шляхом 

тренування чи (або) лікування. [59, 80, 123, 220]. По-третє: як було показано 

раніше [79] з втратою здоров’я певні психофізіологічні якості значно 

погіршуються, що призводить до розвитку непридатності цих осіб. Тому 

моніторинг психофізіологічних якостей може виявити не тільки вікову втрату їх 

рівня але й початок розвитку різноманітних хвороб. Все перелічене вказує на 

необхідність не тільки професійного відбору на початку діяльності льотчика але 



43 
 

й про необхідність моніторингу психофізіологічних якостей під час проходження 

служби [164]. 

 

1.5.  Особливості вікових змін професійно важливих 

психофізіологічних характеристик льотчиків 

 Встановлено особистісні відмінності у льотчиків в залежності від віку, 

стажу, рівня досвідченості, захворювань різної нозології [12, 27, 78, 118, 156, 157, 

170].  

 Результати вивчення особистих якостей льотного складу з різними 

нозологічними формами захворювань свідчать про те, що вони розрізняються за 

ступенем своєї особистісної тривожності, акцентуації особистості за шкалою 

«збудливість», «дистимність» (песимістичність, надмірна серйозність, але висока 

відповідальність), «циклотимічність» (часта зміна настроїв і станів), ознаками 

професійного «вигорання» («редукція професійних обов'язків»), зниження 

мотивації під впливом фактора «наявність діагнозу» - у хворих зазначені 

показники достовірно гірші, ніж у здорових, але ступінь доступності ціннісної 

орієнтації «впевненість в собі» у них трохи вище, ніж у здорових льотчиків [9, 

11, 123, 119, 171, 182, 187173]. Ступінь вираженості тих чи інших особистісних 

властивостей різниться у льотчиків з діагнозами в залежності від їх віку, 

кваліфікації та спеціалізації - найбільш істотні відмінності спостерігаються в 

таких показниках, як «особистісна тривога», «уникнення» і «співпраця» як стиль 

поведінки в конфліктній ситуації,  в деяких типах акцентуації особистості 

(«збудливість», «гіпертимність» і ін.), ступінь доступності ціннісної орієнтації 

«активне громадське життя», «впевненість у собі» та інші [11, 23, 223]. 

 Праця авіаційних фахівців є одним із найскладніших і найвідповідальніших 

видів операторської діяльності, а сучасний етап розвитку авіації 

супроводжується значним ускладненням характеру льотної праці та різким 

зростанням негативного впливу умов професійної діяльності [8, 19. 
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 Додатковими чинниками, що сприяють ускладненню праці льотчиків, на 

сьогоднішній день, є часта зміна характеру та змісту їх професійного діяльності 

19, 123]. Таке ускладнення, у першу чергу, пов’язують зі суттєвими, часом 

імпульсними, змінами рівня льотного навантаження, суттєвим підвищенням 

вимог до професійної підготовки через необхідність розширення  різноманіття 

посадових обов’язків, недостатнім соціальним захистом у випадку нанесення 

шкоди здоров’я працівнику, погіршенням соціально-економічних умов 

життєдіяльності, використанням захисного спорядження та авіаційної техніки на 

межі ресурсу тощо.  

 Указані факти є причиною зниження професійної надійності льотчиків, яка 

виражається у збільшенні частоти помилкових дій і створенні передумов до 

льотних подій, зниженні психофізіологічної стійкості до негативних факторів 

польоту, зміні спрямованості на подальшу льотну роботу. Усе викладене є 

передумовою до ускладнення льотної праці, загрожує життю і здоров’ю як самих 

льотчиків, так і співгромадян [19, 210, 202].  

 За даними В.А.Пономаренка, достатні резерви психофізіологічних функцій 

у віці до 30 років мають 65-75% осіб льотного складу, у віці 35-40 років – 25-35%, 

у віці 41-45 років – 8-21%, а у віці понад 50 років – тільки 4-7%. Вплив шкідливих 

факторів веде до зниження працездатності спеціалістів-операторів на 5-40% від 

початкового рівня, в залежності від класу складності виконуваної роботи. [28, 

123].  

 На сьогоднішній день, у контексті вирішення проблем фахівців, робота 

яких виконується в екстремальних і небезпечних умовах, до яких, безумовно, 

належить авіаційний персонал, великого значення набувають заходи, що 

спрямовані на відбір до виконання професійних обов’язків відповідних фахівців, 

які за своїми професійно важливими якостями (показниками яких, як правило, є 

характеристики функціонування інформаційної підсистеми організму) 

відповідають обраній професії. Одним із таких заходів є професійний 
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психофізіологічний відбір [15, 180, 182, 187]. 

 Професійний психофізіологічний відбір спеціалістів, які працюють в 

небезпечних умовах, у даний час набуває все більшого значення. Це пов’язано з 

тим, що зараз особливо загострилися проблеми якості інформаційного обміну 

між людиною та новою продуктивною, швидкодіючою технікою, взаємодія з 

якою знаходиться на межі її фізіологічних і психологічних можливостей [24, 25, 

26, 87 , 112, 179].  Результати можливих помилок людини можуть викликати самі 

непередбачувані і катастрофічні економічні, екологічні та соціальні наслідки.  

 Як показує аналіз публікацій [10, 210, 202, 215, 216] щодо вирішення цього 

першочергового питання, ключовою проблемою тут є встановлення впливу 

різноманітних психофізіологічних функцій і визначення ступеня дії комплексу 

цих функцій на професійну працездатність спеціаліста.  

 Для різних психофізіологічних функцій встановлений гетерохронний 

характер досягнення максимального розвитку [170]. Найвищого рівня параметри 

сенсомоторних реакцій, пам’яті на слова і склади досягали у 18 років, показники 

пам’яті на числа і фігури, стійкості уваги – у 19 років, властивостей розподілу 

уваги – у 20 років. Максимальні середні результати функціональної рухливості та 

сили нервових процесів були зареєстровані у 23-літніх обстежених. Проте період 

від 18 по 27 років діапазон можливих коливань досліджуваних параметрів не 

перевищував 7-9%.  

З віком знижується здатність мозку до переробки інформації, що 

об’єктивно виявляється в зниженні функціональної рухливості нервових 

процесів, працездатності головного мозку [64, 172]. В інтервалі віку 26-35 років 

не спостерігалось значного зниження психофізіологічних перемінних. У другому 

зрілому віці (36-60 років) погіршувались показники пам’яті, уваги і складної 

сенсомоторної реакції. Найбільші зміни з віком спостерігались у показниках сили 

нервової системи і переключення уваги, а мінімальні - у показниках розподілу 

уваги і функціональної рухливості нервових процесів. Інші властивості 
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знижувались в досліджуваний віковий період у межах 30-40%. 

Між тим, ефективність діяльності успішних льотчиків залишається 

високою не зважаючи на їх вік. Цей безперечний факт наштовхує на думку, що 

виділені багатьма авторами ряд психофізіологічних якостей льотчика, 

змінюваних з віком, не є критичними для виконання ними професійної 

діяльності. Тому актуальними є дослідження трансформації психофізіологічних 

характеристик з віком для виявлення професійно важливих функцій організму, 

які підтримують на сталому рівні високу працездатність льотчика не зважаючи 

на його вік.   

 

1.6. Методи виявлення комплексу психофізіологічних особливостей 

льотчиків та їх оцінка при проведенні професійного відбору 

Як вважають деякі автори, під час оцінки професійно важливих 

психофізіологічних особливостей, за допомогою яких забезпечується професійна 

діяльність, умовно виділяють інформаційні та енергетичні підсистеми регуляції 

функціонального стану організму. Інформаційна підсистема включає в себе 

прийом, аналіз, переробку, збереження інформації, а також її передачу, а от 

енергетична – забезпечує необхідний рівень обміну речовин в органах і тканинах, 

які задіяні в роботі. До інформаційної системи відносять периферичну частину 

аналізаторів, підкіркові утворення, асоціативні ділянки кори, рухову систему та 

систему зворотного зв’язку. До енергетичної системи відносять нервову, 

ендокринну, серцево-судинну, дихальну, видільну систему та кров. Активність 

забезпечення структур наведених підсистем залежить від характеру роботи, а 

також умов професійної діяльності [104, 106]. 

Психофізіологічний відбір – складова професійного відбору, метою якого 

є виявлення здібностей і якостей, які відповідають вимогам певних професій, 

зокрема таких, що супроводжуються значним нервово-психічним напруженням, 

гіподинамією, порушенням природного режиму сну – неспання, підвищеними 
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вимогами до аналізаторних систем, можливістю виникнення стресових ситуацій 

та інше [53, 96, 149]. 

3 практичного боку проблема психофізіологічного відбору зводиться до 

двох основних аспектів: визначення вимог, які висуваються діяльністю, та 

оцінювання рівня розвитку здібностей, що її лімітують. До методів, які 

використовуються для психофізіологічного відбору, належать такі, що 

визначають основні і часткові (парціальні) властивості нервової системи й 

особливості вегетативної регуляції (вимірювання параметрів серцевої діяльності, 

дихання, шкірно-гальванічних реакцій, латентних періодів простих і складних 

реакцій тощо).  

Дані методики мають відповідати таким вимогам: 

- наукова обґрунтованість; 

- об'єктивність і стандартизованість;  

- диференційованість методики за її специфічною спрямованістю на оцінку 

психофізіологічних властивостей, що має значення для професійної 

успішності;  

- результати психофізіологічного обстеження повинні бути в мінімальному 

ступені зумовлені надбаними знаннями; 

- психофізіологічна методика повинна бути нормалізована на досить 

репрезентативній вибірці;  

- методики повинні бути оптимізовані за складністю з урахуванням 

обстежуваних контингентів і розв'язуваних завдань прогнозування 

професійної придатності;  

- методика повинна бути однорідною за змістом та мати внутрішню 

узгодженість;             

- необхідність наявності валідних зовнішніх критеріїв методики;  

- методики психофізіологічного обстеження повинні бути практично 

прийнятними, оскільки найцінніші прогностично, проте трудомісткі, 
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складні й такі, що потребують значних часових та грошових витрат, 

методики можуть не знайти широкого практичного застосування [96]. 

Характерною особливістю праці операторів є значне нервово-емоційне 

напруження, низьке або помірне фізичне навантаження, монотонія та підвищення 

ступеня напруженості психофізіологічних функцій організму працюючих [33, 

200].  

Умови професійної діяльності сучасних льотчиків сприяють значному 

зниженню їх психофізіологічних резервів [123]. Як свідчать результати 

проведених раніше досліджень [7, 29], під час психоемоційного стресу активність 

мислення знижується на 20-40% порівняно з вихідним рівнем, рухливість 

нервових процесів падає на 10-20%, швидкість сприйняття – на 20-50%, 

швидкість переробки інформації – на 15-20%, швидкість сенсомоторних реакцій 

– у 1,2-1,4 рази. Це, в свою чергу, призводить до зниження працездатності 

оператора на 5-40% від початкового рівня. 

Враховуючи ці обставини, дедалі більшого значення набуває професійний 

психофізіологічний відбір [10, 36, 37]. Це пов’язано з загостренням проблеми 

якості інформаційного обміну в ланці «людина – техніка», що скоріш за все є 

наслідком постійного удосконалення авіаційної техніки, взаємодія з якою 

знаходиться на межі фізіологічних і психологічних можливостей льотчика [87]. 

Результати можливих помилок оператора можуть призвести до 

непередбачуваних екологічних, економічних та соціальних наслідків. Крім того, 

все ускладнюється ще й тим, що складні соціально-економічні умови життя 

більшості населення нашої країни призводять до погіршення здоров’я, 

підвищення травматизму, в тому числі й виробничого, зниження адаптаційних 

резервів, а отже і надійності роботи льотчика [30, 70, 77, 97, 145]. Тому вирішення 

питання професійного психофізіологічного відбору та контроль професійної 

діяльності льотчика набуває дедалі більшого значення.  
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Даний етап не завжди є обов'язковим, хоча й бажаним. У переважній 

більшості видів діяльності з різних причин він не здійснюється, тому 

психофізіологу при забезпеченні діяльності доводиться працювати з людьми, які 

пройшли так званий «природний відбір». Проте є види діяльності, де етап 

професійного психофізіологічного відбору є обов'язковим, наприклад діяльність 

льотчика. 

Вивчення умов і характеру діяльності оператора здійснюється шляхом 

складання професіограми діяльності. Така професіограма передбачає збирання 

інформації для оцінювання значущості різноманітних фізіологічних, гігієнічних, 

ергономічних, соціально-психологічних, психофізіологічних та інших аспектів 

діяльності. Також вивчають документацію, спостерігають за трудовим процесом 

льотчика, проводять з ним бесіди, здійснюють анкетування [96]. 

Визначивши наявні чи відсутні необхідні якості, дозволяє допомогти 

людині не тільки знайти шляхи і засоби їх компенсації, а й зорієнтуватися 

професійно. Так, для одних професій, представники яких мають значний рівень 

сили нервових процесів є обов'язковою умовою професійної придатності, а для 

інших більш придатними будуть особи із низьким рівнем даного параметру через 

те, що вони можуть працювати у цій професії ефективніше і якісніше. Переважна 

більшість професій враховує природні особливості. Вони служать для відбору і 

пошуку найбільш придатної роботи чи вироблення оптимального 

індивідуального стилю діяльності, який допоможе максимально використати 

природні дані і компенсувати недоліки. З цією метою за винятком 

психофізіологічного відбору здійснюють професійну психофізіологічну 

консультацію та орієнтацію [71].  

Висновки до розділу 1: 

1.   Показано актуальність та своєчасність проведення досліджень щодо розробки 

критеріїв психофізіологічної експертизи з урахуванням умов праці пілотів, що 

працюють на різних типах літальних апаратів. 
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2.     Констатовано, що напруженість праці льотчиків формується за 

рахунок  складності виконуваних ними завдань на різних типах літальних 

апаратів та режимів праці та відпочинку з урахуванням їх віку та стану здоров’я. 

3.     Засвідчено, що початкова психофізіологічна експертиза не може бути 

основою для довгострокового виконання професійних обов’язків пілотом на 

будь-якому типі літального апарату. Для забезпечення високої боєздатності 

пілота потрібно проводити моніторинг психофізіологічних професійно важливих 

якостей. 

Таким чином, необхідність планування та виконання даної дисертаційної 

роботи була обґрунтована як науковою, так і практичною метою. На сьогодні не 

існує загальновизнаної системи психофізіологічного відбору, яка б враховувала 

вплив умов праці пілотів різних типів літальних апаратів на їх 

психофізіологічний стан; не розроблено критеріїв психофізіологічного відбору з 

урахуванням типу літального апрату; не передбачені скринінгові дослідження, 

щодо стану здоровя льотчика за психофізіологічними функціями; не розроблені 

прогностичні моделі щодо ефективності праці пілотів різних типів літальних 

апратів. Усі ці питання потребують вирішення для підвищення боєздатності, 

збереження здоров’я та продовження професійного довголіття льотчиків. 

 

Матеріали розділу 1 представлені в друкованих роботах [60, 61, 62, 66, 67, 114, 

115, 168]. 
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РОЗДІЛ 2  

МЕТОДИ, ОБ’ЄМ І ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Методи дослідження 

2.1.1. Оцінка факторів напруженості праці  

Оцінка впливу факторів напруженості праці здійснювалась за допомогою 

спеціальної анкети, складеної на основі «Гігієнічної класифікації праці …» (2014 

р.)? було 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. Було опитано 160 вертольотчиків та льотчиків різної 

кваліфікації та різного віку (до 40 років, понад 40 років), професійна діяльність 

яких здійснюється на різних типах літальних апаратів (вертольоти, транспортні 

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

різних факторів напруженості праці [115].  

Ефективність праці льотчиків оцінювалась за такими параметрами: клас 

льотчика, обсяг загального нальоту та обсяг нальоту за останній рік. Агрегацію 

цих даних проводили з допомогою факторного аналізу – обчислювались факторні 

значення для кожного льотчика [45], які комплексно віддзеркалювали 

ефективність його праці. За цим параметром всіх льотчиків умовно було поділено 

на дві групи з «високою» (факторне значення менше нуля) та «низькою» 

(факторні значення більше нуля) ефективністю праці.  

 

2.1.2. Дослідження психофізіологічних якостей 

Проведення психофізіологічного обстеження здійснено за допомогою 

програмно-апаратного комплексу (далі - ПАК) для психофізіологічних 

досліджень на базі приладу «ПФІ-2», що зареєстрований в реєстрі осіб 
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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 [100, 148]. 

До складу комплексу входить блок управління, що підключається до 

персонального комп’ютера, окуляри та головні телефони для пред’явлення 

стимулів, клавіатура, а також програмне забезпечення, з допомогою якого 

здійснюється управління роботою комплексу та обробка отриманих даних. 

Реєстрація часу обстежуваних здійснюється блоком управління комплексу, 

а не комп’ютером, що забезпечує високу точність отриманих результатів. 

 

Рис. 2.1. Зображення програмно-апаратного комплексу для проведення 

психофізіологічних досліджень «ПФІ-2». 

 

У ПАК для психофізіологічних досліджень на базі приладу «ПФІ-2» 

використовуються не тільки програмна, а й апаратна частини. Пред’явлення 

світлових стимулів для методик, що пов’язаниі з вимірюванням часу, 
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здійснюється в спеціальних окулярах, які ідентичні для кожного комплексу, а 

реєстрація часу реакції здійснюється блоком управління. Також прилад 

оснащений спеціальною клавіатурою. Такі конструктивні особливості комплексу 

дозволяють домогтися максимальної однаковості отриманих результатів 

обстеження. 

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 дозволяє швидко 

додавати, за потреби, до існуючого переліку додаткові методики і тести. 

2.1.2.1. Методика оцінки критичної частоти злиття світлових мерехтінь 

Критична частота злиття світлових мерехтінь (далі – КЧСМ) – це величина, 

що характеризує максимальну частоту світлових мерехтінь, при якій вони ще 

розрізняються випробуваним як роздільні: чим швидше виникають і 

припиняються нервові процеси, тим більше циклів в одиницю часу можуть 

відтворити нервові структури, що сприймають зорову інформацію, тим вище 

будуть показники критичної частоти миготінь. Якщо мерехтіння відбувається з 

малою частотою, людина бачить окремі спалахи світла. При збільшенні частоти 

мерехтіння створюється відчуття мерехтіння. Збільшуючи таким чином частоту 

мерехтіння можна отримати картину, коли окремі спалахи світла сприймаються 

оком як безперервний потік світла. Визначення критичної частоти злиття 

мерехтінь виконують для оцінки стану зорових шляхів і вивчається лабільність 

зорового аналізатора в правому і лівому півкулях, дозволяючи оцінити 

властивості нервової системи і фактори, що визначають складні форми 

пізнавальної діяльності [100, 148]. 

Для оцінки лабільності нервової системи використовується модифікована 

методика визначення критичної частоти злиття мерехтінь Пейсахова Н.М., 
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реалізована за допомогою ПАК, що використовується для психофізіологічних 

досліджень на базі приладу «ПФІ-2». КЧСМ за цією методикою визначається 

двічі. Перший раз при збільшенні частоти світлових мерехтінь заданого 

(червоного або зеленого) кольору від мінімального значення, прийнятого рівним 

32 Гц, до частоти, при якій мерехтіння зливаються. Другий раз - при зменшенні 

частоти мерехтіння від максимального значення, прийнятого рівним 72 Гц, до 

частоти, при якій мерехтіння не зливаються. Обстежуваний здійснює керування 

частотою світлових мерехтінь у ручному режимі з метою зменшення 

систематичної складової погрішності вимірів. Також випадкова складова 

погрішності вимірів зменшується, якщо перед вимірами провести попереднє 

навчання визначення КЧСМ [100, 148]. 

Перед початком обстеження льотчику пропонують ознайомитись з 

окулярами і з клавішами «ПК» і «ЛК» та їхнім розташуванням на клавіатурі 

приладу. Досліджувані особі в світлостимулюючих окулярах пред'являється 

миготливий світлодіод заданого (червоного або зеленого) кольору. При 

натисканні та утриманні клавіші «ЛК» частота миготіння світлодіода плавно 

збільшується зі швидкістю 0,1 Гц/с до моменту, коли світловипромінювання 

почне сприйматися оком досліджуваної особи, як безперервне. У цей момент 

досліджувана особа повинна відпустити клавішу і натиснути іншу - «ПК» , що 

призведе до фіксації частоти, на якій припинилося сприйняття миготінь. Далі 

частота мерехтіння від максимального значення зменшується (за умови 

натискання клавіші «ЛК») до тих пір, поки досліджувана особа не відчує 

мерехтіння і також не натисне «ПК». Після проведення досліджень проводиться 

розрахунок середнього значення частоти злиття мерехтіння за результатами, що 

зафіксовані програмою [100, 148].  
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2.1.2.2. Методика оцінки латентного періоду простої зорово-моторної реакції 

Проста зорово-моторна реакція (далі - ПЗМР) – час простої зорово-

моторної реакції, що характеризує швидкість проведення збудження по 

рефлекторній дузі. Час простої зорово-моторної реакції є інтегральним 

показником, проте основну роль відіграє проведення збудження по центральних 

утвореннях, що дозволяє розглядати час простої зорово-моторної реакції в якості 

критерію збудливості центральної нервової системи. Дослідження ПЗМР є 

однією з найбільш інформативних методик оцінки сили нервових процесів[100, 

148]. 

Для оцінки простих зорово-моторних реакцій використовується 

модифікована методика, що реалізована за 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. Для цього 

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. У процесі проведення 

досліджень можуть з'являтися як неправдоподібно тривалі, так і дуже швидкі 

реакції. Для підвищення точності вимірювань ці часові інтервали автоматично 

виключаються за допомогою критерію «Шовене». Якщо число виключених 

показників більше нуля, то кількість випробувань збільшується на це число. 

Потім знову проводиться перевірка на наявність артефактів. Ця операція 

автоматично продовжується до тих пір, поки число виключених значень не буде 

рівним нулю. За результатами вимірювань часу розраховуються наступні 

показники: середнє значення латентного періоду простої зорово-моторної 

реакції, середнє квадратичне відхилення часу простої зорово-моторної реакції,  

відсоток "вискакуючих" значень реакції, що обчислений по відношенню до 

загальної кількості проведених випробувань [100, 148]. 
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Даний метод вимірювання параметрів реакції на світловий стимул дозволяє 

оцінити функціональний стан центральної нервової системи. 

 

2.1.2.3. Методика оцінки латентного періоду простої слухо-моторної 

реакції 

Проста слухо-моторна реакція (далі - ПСМР) – час простої слухо-моторної 

реакції, характеризує швидкість проведення збудження по рефлекторній дузі. Час 

простої слухо-моторної реакції є інтегральним показником, проте основну роль 

відіграє проведення збудження по центральних утвореннях, що дозволяє 

розглядати час простої слухо-моторної реакції в якості критерію збудливості 

центральної нервової системи. Дослідження ПСМР, так як і дослідження ПЗМР, 

є однією з найбільш інформативних методик оцінки сили нервових процесів. 

Для оцінки простих слухо-моторних реакцій використовується 

модифікована методика, що реалізована з допомогою ПАК для 

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

подразником є звуковий сигнал. Дослідження проводиться з використанням 

головних телефонів. Рівень звуку, що забезпечується приладом в головних 

телефонах опором 32 Ом і чутливістю 105 дБ/В на частоті 1 кГц знаходиться в 

межах 60 ± 0,5 дБ в максимальному положенні регулятора гучності (за наявності). 

 Досліджувана особа повинна реагувати на появу звукового стимулу 

натисканням клавіші «ЛК» або «ПК». Час простої слухо-моторної реакції 

визначається як середньоарифметичне декількох вимірювань. У процесі 

проведення досліджень можуть з'являтися як неправдоподібно тривалі, так і дуже 

швидкі реакції. Для підвищення точності вимірювань ці часові інтервали 

автоматично виключаються за допомогою критерію Шовене. Якщо число 

виключених показників більше нуля, то кількість випробувань збільшується на 

це число. Потім знову проводиться перевірка на наявність "вискакуючих" 



57 
 

значень. Ця операція автоматично продовжується до тих пір, поки число 

виключених значень не буде рівним нулю. За результатами вимірювань часу 

розраховуються наступні показники: середнє значення латентного періоду 

простої слухо-моторної реакції, середнє квадратичне відхилення часу простої 

слухо-моторної реакції, відсоток "вискакуючих" значень реакції, обчислений по 

відношенню до загальної кількості проведених випробувань [100, 148].   

2.1.2.4. Методика дослідження латентного періоду складної зорово-

моторної реакції 

Складна зорово-моторна реакція (далі - СЗМР) - час складної зорово-

моторної реакції (реакція з перемиканням), характеризує швидкість проведення 

збудження по рефлекторній дузі. Час складної зорово-моторної реакції є 

інтегральним показником, проте основну роль відіграє проведення збудження по 

центральних утвореннях, що дозволяє розглядати час складної зорово-моторної 

реакції в якості критерію збудливості центральної нервової системи. 

Дослідження СЗМР є однією з найбільш інформативних методик оцінки сили і 

врівноваженості нервових процесів. 

Методика вимірювання параметрів реакції на світловий стимул дозволяє 

оцінити функціональний стан центральної нервової системи і призначена для 

дослідження стійкості нервових процесів. 

Для оцінки складних зорово-моторних реакцій використовується 

модифікована методика, що реалізована з допомогою ПАК для 

психофізіологічних досліджень на базі приладу «ПФІ-2». Перед початком 

обстеження льотчику пояснюють як буде відбуватись дана процедура і 

попередньо ознайомлюють з клавішами клавіатури, з якими необхідно буде 

працювати. В даному досліді стимулюючим подразником є світлові сигнали 

зеленого та червоного кольору індикаторів окулярів. Відбувається спалах 

індикаторів поперемінно зеленого і червоного кольорів тривалістю 0,2 секунди і 
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відбувається вимірювання швидкості реакції обстежуваного під час спалахів 

даних індикаторів. Для цього льотчику необхідно якнайшвидше реагувати на 

появу світлового сигналу зеленого кольору натисканням кнопки «ПК» клавіатури 

приладу правою рукою, а червоного кольору – кнопки «ЛК» клавіатури приладу 

лівою рукою. Автоматично вимірюється час реакції випробуваного, фіксуються 

помилки пропуску заданого (червоного або зеленого) кольору і реагування на 

інший колір, запам'ятовується послідовність виведених кольорів. 

Після цього аналогічно попередній методиці виключаються 

неправдоподібні результати, обчислюється відсоток «вискакуючих» реакцій 

щодо загального числа збуджуючих стимулів, автоматично розраховується 

середній час 20 СЗМР, його середньоквадратичне відхилення. 

Характеристики розподілу часу реакції дозволяють оцінити ступінь 

напруги, готовності оператора до роботи, ступінь його стомлення, а в ряді 

випадків – і наявність патологічних функціональних порушень або органічних 

розладів діяльності центральної нервової системи [100, 148]. 

2.1.2.5. Методика дослідження латентного періоду складної слухо-

моторної реакції 

Складна слухо-моторна реакція (далі - ССМР) - час складної слухо-

моторної реакції (реакція з перемиканням), характеризує швидкість проведення 

збудження по рефлекторній дузі.  

Дослідження часу складної слухо-моторної реакції проводиться аналогічно 

дослідженню простої слухо-моторної реакції. Відмінності полягають у тому, що 

досліджуваній особі необхідно якнайшвидше натискати клавішу «ЛК» або «ПК» 

при появі звукових стимулів різної частоти. За допомогою генератора 

псевдовипадкових чисел з рівною ймовірністю вибирається і генерується стимул 

одного із передбачених програмою досліджень звуків. Автоматично вимірюється 

час реакції випробуваного, фіксуються помилки пропуску заданого звуку і 
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реагування на інший звук, запам'ятовується послідовність виведених звуків. 

Аналогічно попередній методиці виключаються неправдоподібні результати, 

обчислюється відсоток «вискакуючих» реакцій щодо загального числа 

збуджуючих стимулів [100, 148]. 

2.1.2.6. Методика оцінки функціональної рухливості нервових процесів та 

сили нервових процесів 

Для оцінки функціональної рухливості нервових процесів (далі – ФРНП) 

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. 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, червоного кольору 

– кнопки «ЛК» клавіатури приладу лівою рукою, а появу стимулу синього 

кольору – пропускати, не натискаючи на жодну з кнопок. У даній методиці 

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

завдання постійно в автоматичному режимі здійснюється перевірка якості 

роботи. Якщо досліджувана особа правильно і в заданий час виконує настанову, 

то експозиція наступної задачі зменшується (початкове значення експозиції 1с) 

на деякий заданий коефіцієнт, якщо завдання не виконано або виникло 

запізнення, то експозиція збільшується.  

Після проведення дослідження визначається мінімальна, за весь час, 

дослідження експозиція подразника, яка і вважається оцінкою функціональної 

рухливості нервових процесів. Середнє значення експозиції, отримане без 

урахування стадії впрацьовування досліджуваної особи, є оцінкою сили нервових 

процесів. Динамічність нервових процесів оцінюють за швидкістю досягнення 
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стабільної експозиції в процесі дослідження. По мірі виконання завдання вона 

змінюється за експоненціальним законом, і показник динамічності знаходиться 

методом найменших квадратів [100, 148]. 

2.1.2.7.  Методика оцінки реакції на рухомий об’єкт 

Оцінка урівноваженості нервових процесів здійснюється за допомогою 

модифікованої методики дослідження реакції на рухомий об’єкт (далі – РРО), що 

реалізована за допомогою ПАК для психофізіологічних досліджень на базі 

приладу «ПФІ-2».  

Для виконання методики на екрані монітора комп’ютера обстежуваному 

подається зображення секундоміру та вказується час необхідної зупинки 

секундної стрілки (рис. 2.2). Обстежуваному пропонується увімкнути секундомір 

натисканням кнопки «ВВОД» клавіатури приладу. 

 
Рис. 2.2. Ілюстрація методики оцінки реакції на рухомий об’єкт. 

 

У подальшому, обстежуваний має уважно слідкувати за пересуванням 

стрілки секундоміра і у момент пересічення відповідної позначки заданого часу 

зупинити її з допомогою тієї ж кнопки. Швидкість руху стрілки секундоміру 

задається автоматично. В програмі передбачена робота в режимі зі «зворотним 

зв’язком», де в разі виконання вдалої за своєю точністю реакції швидкість 
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маркера збільшується, а в разі невдалої – зменшується. Реєстрація здійснюється 

в мілісекундах, оскільки швидкість руху стрілки постійна, причому зі знаком 

«мінус», коли мають місце випереджаючі реакції, і зі знаком «плюс» - коли є 

запізнювання реакції.  

Надійність діяльності вираховувалась як відсоток вдалих відповідей. В 

аналізі враховуються: максимальна швидкість руху маркера, середні 

арифметичні величин модулів відхилення реакції на перетинання маркером 

вертикальної лінії при вірному натисканні клавіш (відповідно до напрямку руху 

маркера). 

Протягом обстеження рекомендується виконувати 19 спроб для 

оптимального визначення схильності до того чи іншого виду реакцій. За 

результатами вимірювань розраховуються наступні показники: процентне 

співвідношення помилок «випередження» і помилок «запізнювання» серед усіх 

зареєстрованих реакцій; середній час «випереджальних» і «запізнілих» реакцій; 

асиметрія реакцій досліджуваного та її характеристики [66, 100, 148]. 

2.1.2.8.  Методика оцінювання орієнтації в просторі 

Для визначення особливостей сприйняття просторових відносин і 

репродуктивного мислення найбільше поширення дістала методика «Компаси», 

що реалізується за допомогою ПАК для психофізіологічних досліджень. 

Обстеження проводиться шляхом послідовного пред’явлення на екрані монітору 

комп’ютера стилізованих зображень 20 компасів. 

На кожному з компасів схематично позначено тільки один з восьми 

основних напрямків частин світу («Пн» – північ, «ПнС» – північний схід, «С» – 

схід, «ПдС» – південний схід, «Пд» – південь, «ПдЗ» – південний захід, «З» – 

захід, «ПнЗ» – північний захід). Крім того, усі вони орієнтовані не традиційним 

способом, а випадковим чином. 

Обстежуваному необхідно визначити на кожному з даних компасів один з 
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восьми напрямків, куди вказує стрілка, у «традиційній» системі координат, 

шляхом натискання відповідної кнопки клавіатури приладу. Після цього 

автоматично реєструється кількість і середній час правильних і помилкових 

рішень [100, 148]. 

2.1.2.9.  Методика оцінки уваги 

Для оцінки обсягу, концентрації, стійкості та переключення уваги 

використовується модифікована методика «Коректурна проба з кільцями 

Ландольта». Для виконання методики на екрані монітора комп’ютера подається 

зображення таблиці з 512 кільцями Ландольта та визначається які саме кільця за 

місцем розриву потрібно позначати в процесі виконання тестового завдання. 

Обстежуваному пропонується переглянути таблицю зліва направо та 

зверху донизу і, як можна скоріше та точніше, позначити кільця із заданим місцем 

розриву шляхом пересування рамки кнопкою клавіатури з зображенням стрілки. 

Позначення визначеного кільця відбувається шляхом натискання кнопки 

клавіатури з зображенням «галочки». Завершення виконання тестового завдання 

здійснюється шляхом натискання кнопки клавіатури з зображенням заокругленої 

стрілки. Після цього автоматично реєструється кількість переглянутих, 

правильно позначених, непозначених і помилково позначених кілець, а також 

середня тривалість виконання тестового завдання [100, 148]. 

2.1.2.10.  Методика оцінювання оперативної пам’яті 

Для оцінювання оперативної пам’яті доцільно використовувати 

модифіковану методику «Зорова пам’ять», що реалізується за допомогою ПАК 

для психофізіологічних досліджень. Обстежуваному пропонується протягом 30 

секунд запам’ятати довільно сформований комп’ютером набір із 6 різноманітних 

геометричних фігур, що пред’являється на екрані монітора. 

Після стирання зображення на екрані монітору комп’ютера з’являється 

набір із 24 геометричних фігур, серед яких обстежуваному протягом 60 секунд 
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потрібно визначити ті фігури, що були в комбінації для запам’ятовування. Даний 

тест повторюється тричі. 

Після цього автоматично розраховується кількість правильно та помилково 

відтворених фігур, середня тривалість згадування правильно та помилково 

відтворених фігур [100, 148]. 

2.1.2.11.  Методика оцінювання схильності до ризику 

Для оцінювання схильності до ризику доцільно використовувати 

модифіковану методику «Схильність до ризику», що реалізується за допомогою 

ПАК для психофізіологічних досліджень. Обстежуваному пропонується, за 

допомогою клавіатури, реагувати на появу червоного прямокутника на екрані 

монітору, після чого прийняти рішення чи наважиться він покращувати свій 

результат чи не наважиться. Тест повторюється 10 раз.  

 

2.2. Організація і обсяг досліджень 

Дослідження проводились на базі Військово-медичного клінічного центру 

Центрального регіону і авіаційних військових частин ЗС України з 2016 по 2018 

роки включно. Були проведені психофізіологічні та гігієнічні  дослідження 977 

військовослужбовцям віком від 23 до 55 років, професійна діяльність яких 

пов’язана з керуванням різними типами літальних апаратів. Дослідження 

проводилось  в рамках виконання науково-дослідних робіт «Розробка критеріїв 

оцінки ступеню придатності за станом здоров’я до роботи за фахом авіаційного 

персоналу державної авіації України», «Встановити психофізіологічні 

закономірності змін розумової працездатності учасників АТО в процесі 

реабілітації» та в ході виконання функціональних обов’язків. Функціональний 

стан досліджуваних перебував на сталому рівні завдяки однаковим умовам і 

режимам перебування на місці проведення досліджень.  
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2.2.1. Етапи дослідження 

Тестування військовослужбовців починалося з загальної інструкції: 

інформації про цілі і обсяг дослідження, пояснення необхідності точно 

виконувати інструкцію до проведення методики, сумлінно ставитись до завдань 

тесту.  

Дослідження складались з наступних етапів: 

 перший етап – аналіз літературних джерел, присвячених питанням 

умов професійної діяльності, факторам напруженості праці льотчиків,  

психофізіологічних, особистісних та інших професійно важливих якостей 

льотного складу, особливостям вікових змін психофізіологічних характеристик, 

професійному відбору;  

 другий етап – проведення психофізіологічних досліджень за 

допомогою програмно-апаратного комплексу «ПФІ-2»; 

 третій етап – оцінка факторів напруженості праці льотного складу; 

 четвертий етап – статистичний аналіз даних за допомогою пакету 

програм STATISTIKA 8.0. 

 п’ятий етап – описання та обговорення отриманих даних; 

 шостий етап – розробка практичних рекомендацій щодо 

проходження процедури психофізіологічної експертизи. 

 

2.2.2. Обсяг досліджень 

Використання методик з обсягом дослідження надані в табл. 2.1. 
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Таблиця 2.1 

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 

 

2.2.3. Статистичний аналіз отриманих даних. 

Для аналізу отриманих даних використовувалися загальновідомі методи 

варіаційної статистики, кореляційний, факторний, дисперсійний та множинний 

регресійний аналіз [6, 22, 31, 45, 146]. Аналіз здійснювався з використанням 

ПЕОМ статистичного пакету Excel і статистичного програмного продукту 

«StatSoft, STATISTICA (data analysis software system), Версія 13.3, 

Ліцензія:AXA905I924220FAACD-N. 
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РОЗДІЛ 3 

 ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВУ КОМПОНЕНТІВ 

ФАКТОРУ НАПРУЖЕНОСТІ ПРАЦІ НА ВІЙСЬКОВИХ ЛЬОТЧИКІВ 

3.1. Особливості відчуття дії чинників напруження праці 

вертольотчиків віком до 40  та після 40 років 

Перш за все, потрібно підкреслити, що аналіз впливу факторів 

напруженості праці потрібно проводити з використанням однорідних груп. 

Запорукою однорідності порівнюваних груп є спорідненість за віком (до 40 років 

та понад 40 років) та однаковий за своїми параметрами літальний апарат, який 

використовують в своїй професійній діяльності досліджувані льотчики.  

Характеристика відчуття дії чинників напруження праці вертольотчиків 

віком до 40 років з «високою» і «низькою» ефективністю праці представлені в 

табл. 3.1. З таблиці видно, що фактор «Службові функції за ступенем складності» 

достовірно нижче у вертольотчиків з «низькою» ефективністю праці (р<0,05). 

Перед льотчикамм з «високою» ефективністю праці ставлять більш складні 

завдання, що відповідно впливає на їх враження. Рівні інших факторів у 

вертольотчиків віком до 40 років обох груп докорінно не відрізняються. Це, в 

основному, свідчить про відсутність впливу рівня ефективності праці на організм 

вертольотчиків віком до 40 років. 

Аналіз дисперсії (σ2) – внутрішньогрупових коливань відповідей 

вертольотчиків показує, що тут кількість факторів, які розрізняються у 

вертольотчиків з «низькою» і «високою» ефективністю праці, теж мінімальна. 

Вірогідно, що «рівень впливу неправильного розпорядку дня на працездатність» 

більшою мірою розшаровує вертольотчиків з «низькими» оцінками ефективності 

праці (р<0,05). Це можна пояснити тим, що частина вертольотчиків є менш 

придатною до перевантажень, що пов’язаниі зі зменшенням чи нерегулярністю 

режимів відпочинку, що впливає на їх функціональний стан та самопочуття.   
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Таблиця 3.1 

Характеристика відчуття дії чинників напруженості праці у вертольотчиків 

віком до 40 років з «високою» і «низькою» ефективністю праці 

Примітки:  

* – достовірність різниці середніх значень характеристик відчуття дії чинників напруження 

праці у вертольотчиків віком до 40 років з «високою» і «низькою» ефективністю праці за t – 

критерієм Стьюдента на рівні p<0,05; 

^ – достовірність різниці  варіабельності (σ2) відчуття  дії чинників напруженості праці у 

вертольотчиків віком до 40 років з «високою» і «низькою» ефективністю праці за F – критерієм 

Фішера на рівні p<0,05. 

 

№ 

п/п 

Показники «Низька» 

ефективність 

«Висока» ефективність 

M±m σ M±m σ 

1 Складність службових завдань, 

бали 
2,87±0,12 0,74 2,95±0,13 0,59 

2 Наявність зовнішніх команд та 

сигналів, їх оцінка, бали 
3,00±0,15 0,93 3,29±0,21 0,96 

3 Службові функції за ступенем 

складності, бали 
2,32±0,15* 0,93 2,81±0,18 0,81 

4 Характер виконуваної роботи за 

параметром дефіциту часу, бали 
2,66±0,15 0,91 3,05±0,22 1,02 

5 Тривалість напруженої роботи, % 59,79±3,66 22,59 68,81±3,63 16,65 

6 Відчуття напруженості від 

інтенсивності команд, бали 
5,16±0,34 2,09 5,43±0,38 1,72 

7 Спостереження за екранами, год 2,64±0,30 1,87 2,29±0,38 1,74 

8 Середня тривалість розмов, год 2,54±0,30 1,85 2,57±0,39 1,78 

9 Ступінь відповідальності за 

результати діяльності, бали 
2,66±0,19 1,17 3,14±0,22 1,01 

10 Ризик для життя, бали 1,89±0,05 0,31 1,95±0,05 0,22 

11 Ступінь відповідальності за 

безпеку інших, бали 
2,00±0,00 0,00 1,95±0,05 0,22 

12 Одноманітність роботи, бали 6,08±0,31 1,94 6,24±0,44 2,00 

13 Час роботи без зовнішніх дій, % 46,18±3,50 21,61 44,29±4,19 19,19 

14 Середня тривалість робочого дня, 

год 
8,95±0,20 1,25 9,33±0,36 1,65 

15 Змінність роботи, бали 2,26±0,24 1,46 2,57±0,34 1,54 

16 Тривалість перерв на день, год 1,17±0,05 0,33 1,26±0,08 0,37 

17 Рівень впливу неправильного 

розпорядку дня на працездатність, 

бали 

6,28±0,41 2,55^ 6,57±0,37 1,69 
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Характеристика відчуття дії чинників напруження праці вертольотчиків 

віком понад 40 років з «високою» і «низькою» ефективністю праці представлені 

в табл. 3.2.  

Таблиця 3.2 

Характеристика відчуття дії чинників напруженості праці на 

вертольотчиків віком понад 40 років з «високою» і «низькою» ефективністю 

праці 

Примітки: 

* – достовірність різниці середніх значень характеристик відчуття дії чинників напруження 

праці у вертольотчиків віком понад 40 років з «високою» і «низькою» ефективністю праці за  

t – критерієм Стьюдента на рівні p<0,05; 

№ 

п/п 

Показники «Низька» 

ефективність 

«Висока» 

ефективність 

M±m σ M±m σ 

1 Складність службових завдань, бали 3,14±0,21 0,77 3,45±0,21 0,69 

2 Наявність зовнішніх команд та 

сигналів, їх оцінка, бали 
2,86±0,25** 0,95^^^ 3,91±0,09 0,30 

3 Службові функції за ступенем 

складності, бали 
2,79±0,21 0,80 3,18±0,23 0,75 

4 Характер виконуваної роботи за 

параметром дефіциту часу, бали 
2,71±0,24* 0,91 3,55±0,25 0,82 

5 Тривалість напруженої роботи,  % 72,14±4,88 18,26 80,45±4,01 13,31 

6 Відчуття напруженості від 

інтенсивності команд, бали 
6,50±0,51 1,91 6,55±0,43 1,44 

7 Спостереження за екранами, год 3,50±0,27** 1,02 5,09±0,48 1,58 

8 Середня тривалість розмов, год 3,64±0,39 1,45 3,55±0,31 1,04 

9 Ступінь відповідальності за 

результати діяльності, бали 
2,71±0,30** 1,14 3,91±0,21 0,70 

10 Ризик для життя, бали 2,00±0,00 0,00 2,00±0,00 0,00 

11 Ступінь відповідальності за безпеку 

інших, бали 
2,00±0,00 0,00 2,00±0,00 0,00 

12 Одноманітність роботи, бали 4,79±0,45** 1,67 6,73±0,43 1,42 

13 Час роботи без зовнішніх дій, % 61,79±5,15 19,28 52,73±3,65 12,12 

14 Середня тривалість робочого дня, 

год 
9,57±1,13 4,24^^^ 8,64±0,28 0,92 

15 Змінність роботи, бали 2,43±0,40 1,50 3,00±0,40  1,34 

16 Тривалість перерв на день, год 1,50±0,14** 0,52 1,00±0,00 0,00 

17 Рівень впливу неправильного 

розпорядку дня на працездатність, 

бали 

5,29±0,65 2,43 6,45±0,85 2,81 
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** – достовірність різниці середніх значень характеристик відчуття дії чинників напруження 

праці у вертольотчиків віком понад 40 років з «високою» і «низькою» ефективністю праці за t 

– критерієм Стьюдента на рівні p<0,01; 

^^^ – достовірність різниці  варіабельності (σ2) відчуття  дії чинників напруженості праці у 

вертольотчиків віком понад 40 років з «високою» і «низькою» ефективністю праці за F – 

критерієм Фішера на рівні p<0,001.  

Тут необхідно зазначити наявність достатньо великої кількості 

відмінностей між враженнями від дії факторів напруженості праці у 

вертольотчиків з «високою» і «низькою» ефективністю праці. Перш за все, це 

фактор «Наявність зовнішніх команд та сигналів, їх оцінка», який у 

вертольотчиків з «низькою» ефективністю праці має значно менший рівень 

(р<0,01) ніж у вертольотчиків з «високою» ефективністю праці. Це свідчить про 

те, що таким вертольотчикам дають легші завдання, що не пов’язані з корекцією 

дій та узагальненням результатів роботи. Інший фактор теж відрізняє 

вертольотчиків з різною кваліфікацією - це фактор «Характер виконуваної 

роботи за параметром дефіциту часу», який з достовірністю р<0,05 менший у 

вертольотчиків з «низькою» ефективністю праці ніж з «високою». 

Наявність такого ефекту теж можна пояснити меншою складністю 

виконуваних завдань, що ставляться в процесі службової діяльності.  Ще один 

фактор, якій відрізняється у вертольотчиків з «високою» і «низькою» 

ефективністю праці - фактор «спостереження за екранами відеодисплейних 

терміналів», які у льотчиків з «низькою» ефективністю праці менше ніж у 

вертольотчиків з «високою» ефективністю праці (р<0,05), що може свідчити про 

більшу потребу в засвоєнні різноманітної інформації у останніх. 

Наступний фактор, який підтверджує наявність відмінностей вражень від 

дії факторів напруженості праці у цих групах - «ступінь відповідальності за 

результати діяльності». Можна констатувати, що оцінка відповідальності у 

вертольотчиків з «низькою» ефективністю праці є достовірно гіршою (р<0,01) 

ніж у вертольотчиків з «високою» ефективністю праці, що є природним. На 
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вертольотчиків цієї вікової групи досить сильний вплив також має фактор 

«одноманітність роботи». Причому у вертольотчиків з «низькою» ефективністю 

праці цей фактор має набагато нижчі значення (р<0,01) ніж у вертольотчиків з 

«високою» ефективністю праці. Наявність такого феномену у вертольотчиків 

віком понад 40 років  можна пояснити таким чином. Оскільки праця 

вертольотчика обтяжена одноманітністю дій, то для отримання «високої» 

ефективності праці потрібно бути пристосованим до монотонної роботи. 

Звичайно, таке пристосування зустрічається частіше у стійких до монотонії осіб, 

які природно відбираються (стихійно чи цілеспрямовано) з плином часу.  

Ще один фактор, який розрізняє ці групи, це фактор відчуття «тривалості 

перерв в день», де можна констатувати, що відчуття тривалості перерв у 

вертольотчиків з «низькою» ефективністю праці в півтора рази вище ніж у 

вертольотчиків з «високою» ефективністю праці і достовірності цих відмінностей 

є на рівні р<0,01. Вірогідно, що менш кваліфіковані вертольотчики потребують 

більше часу на відновлення своїх функціональних резервів. 

Що стосується чинника варіабельності відповідей вертольотчиків і їх 

вражень на дії чинників, то тут кількість відмінностей у вертольотчиків з 

«низькою» і «високою» ефективністю праці значно менше. Фактор, який має 

більшу варіабельність у вертольотчиків з «низькою» ефективністю праці, є 

фактор «Наявність зовнішніх команд та сигналів, їх оцінка» (р<0,001). Можна 

думати, що такий ефект пояснюється більшим розшаруванням вражень 

вертольотчиків з «низькою» ефективністю праці, польотні завдання яких мають 

більш широкий спектр виконуваних операцій для кращого засвоєння 

різноманітних прийомів їх професійної діяльності. Достатньо великою є різниця 

оцінок дисперсії щодо «середньої тривалості робочого дня» у вертольотчиків з 

«низькою» ефективністю праці. Вона набагато вище ніж у вертольотчиків з 

«високою» ефективністю праці (р<0,001), що свідчить про намагання 
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командування до індивідуалізації робочих навантажень для вертольотчиків цієї 

групи. Всі інші параметри варіацій вражень вертольотчиків є однорідними. 

Таким чином, можна констатувати, що 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.   

 

3.2. Особливості відчуття дії чинників напруження праці у льотчиків 

винищувальної, розвідувальної, штурмової та бомбардувальної авіації з 

віком до 40  та після 40 років 

Характеристика відчуттів дії чинників напруженості праці у льотчиків 

віком до 40 років  винищувальної, розвідувальної, штурмової та бомбардувальної 

авіації (в подальшому реактивна авіація) з «високою» і «низькою» ефективністю 

праці представлені в табл. 3.3. 

Для льотчиків віком до 40 років реактивної авіації з неоднаковою 

ефективністю праці враження від дії зовнішніх чинників істотно різні по 

багатьом параметрам, що характеризують напруженість праці. Зокрема, по 

фактору «Службові функції за ступенем складності» можна констатувати більші 

значення переживань щодо складності діяльності в осіб з «високою» 

ефективністю праці (p<0,01), що в загальному плані зрозуміло так як їм даються 

більш складні завдання, обтяжені необхідністю перевірки якості їх виконання. 

Іншим фактором, що відрізняє цю групу є фактор «почуття напруженості від 

інтенсивності команд». Тут також льотчики з «високою» ефективністю праці 

мають більший рівень напруги (p<0,01).  
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Таблиця 3.3 

Характеристика відчуття дії чинників напруженості праці у льотчиків віком 

до 40 років винищувальної, розвідувальної, штурмової та бомбардувальної 

авіації з «високою» і «низькою» ефективністю праці, бали 

Примітки: 

* – достовірність різниці середніх значень характеристик відчуття дії чинників напруження 

праці у льотчиків віком до 40 років з «високою» і «низькою» ефективністю праці за t – 

критерієм Стьюдента на рівні p<0,05;  

№ 

п/п 

Показники «Низька» 

ефективність 

«Висока» 

ефективність 

M±m σ M±m σ 

1 Складність службових завдань, бали 3,08±0,12 0,75 3,15±0,13 0,59 

2 Наявність зовнішніх команд та 

сигналів, їх оцінка, бали 
3,23±0,19 1,26 2,80±0,21 0,95 

3 Службові функції за ступенем 

складності, бали 
2,12±0,14** 0,75 2,80±0,16 0,70 

4 Характер виконуваної роботи за 

параметром дефіциту часу, бали 
2,85±0,19 0,82 3,35±0,17 0,75 

5 Тривалість напруженої роботи, % 58,27±4,68 11,40 70,75±4,65 20,79 

6 Відчуття напруженості від 

інтенсивності команд, бали 
4,85±0,42** 1,47 6,75±0,48 2,12 

7 Спостереження за екранами,год 2,65±0,36 1,22 3,70±0,46 2,05 

8 Середня тривалість розмов, год 2,46±0,29 1,51 2,85±0,37 1,66 

9 Ступінь відповідальності за 

результати діяльності, бали 
1,96±0,23* 1,37 2,75±0,29 1,29 

10 Ризик для життя, бали 1,96±0,04 0,20 2,00±0,00 0,00 

11 Ступінь відповідальності за безпеку 

інших, бали 
1,92±0,05 0,27 2,00±0,00 0,00 

12 Одноманітність роботи, бали 5,54±0,41 1,97 5,25±0,62 2,77 

13 Час роботи без зовнішніх дій, % 50,96±3,70 13,29 56,75±4,76 21,29 

14 Середня тривалість робочого дня, 

год 
8,31±0,54 1,83 9,60±0,55 2,48 

15 Змінність роботи, бали 2,50±0,30* 0,41 3,55±0,25 1,10 

16 Тривалість перерв на день, год 1,31±0,09 0,41 1,33±0,15 0,65 

17 Рівень впливу неправильного 

розпорядку дня на працездатність, 

бали 

5,00±0,57 2,42 3,35±0,76 3,39 
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** – достовірність різниці середніх значень характеристик відчуття дії чинників напруження 

праці у льотчиків віком до 40 років з «високою» і «низькою» ефективністю праці за t – 

критерієм Стьюдента на рівні p<0,01; 

 

Такий стан справ, очевидно, пов'язаний з тим, що льотчики з «високою» 

ефективністю праці виконують більш складні завдання і отже команди, які 

надходять при виконанні цих завдань, частіші і їх важче виконувати. Ще одним 

фактором, який відрізняє ці групи, є «ступінь відповідальності за результати 

діяльності». Тут абсолютно очевидно, що льотчики з «високою» ефективністю 

праці, які виконують більш складні завдання, мають більш високий рівень 

відповідальності за свої дії (р<0,01). 

Наступний фактор, який відрізняє досліджувані контингенти, є фактор 

«змінності роботи». В цьому випадку складається враження, що змінність роботи 

в більшій мірі впливає на льотчиків з «високою» ефективністю праці, що, 

можливо, пов'язано з їх роботою в різний час доби і в різних погодних умовах, 

наслідком чого є значне ускладнення їх роботи. Різниця між відчуттями в 

льотчиків з «низькою» та «високою» ефективністю праці простежується на рівні 

р <0,05. 

Характеристика відчуття дії чинників напруженості праці у льотчиків віком 

понад 40 років   винищувальної, розвідувальної, штурмової та бомбардувальної 

авіації з «високою» і «низькою» ефективністю праці представлена в табл. 3.4. На 

льотчиків реактивної авіації віком понад 40 років фактори напруженості праці 

впливають в меншій мірі ніж на їхніх колег віком до 40 років. Однак по деяким з 

факторів ця різниця все ж простежується. 
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Таблиця 3.4 

Характеристика відчуття дії чинників напруженості праці у льотчиків віком 

понад 40 років винищувальної, розвідувальної, штурмової та 

бомбардувальної авіації з «високою» і «низької» ефективністю праці, бали 

Примітки: * – достовірність різниці середніх значень характеристик відчуття дії чинників 

напруження праці у льотчиків віком понад 40 років з «високою» і «низькою» ефективністю 

праці за t – критерієм Стьюдента на рівні p<0,05;  

№ 

п/п 

Показники «Низька» 

ефективність 

«Висока» 

ефективність 

M±m σ M±m σ 

1 Складність службових завдань, 

бали 
3,16±0,14* 0,60 3,56±0,12 0,51 

2 Наявність зовнішніх команд та 

сигналів, їх оцінка, бали 
3,42±0,19 0,84 3,56±0,17 0,70 

3 Службові функції за ступенем 

складності, бали 
2,58±0,19 0,84 3,00±0,14 0,59 

4 Характер виконуваної роботи за 

параметром дефіциту часу, бали 
2,95±0,21** 0,91^ 3,78±0,13 0,55 

5 Тривалість напруженої роботи, % 73,95±4,28 18,68 75,67±4,53 19,21 

6 Відчуття напруженості від 

інтенсивності команд, бали 
5,84±0,55 2,41 6,22±0,51 2,16 

7 Спостереження за екранами,год 2,79±0,55 2,42 3,50±0,60 2,53 

8 Середня тривалість розмов, год 2,00±0,35 1,53 3,22±0,42 1,80 

9 Ступінь відповідальності за 

результати діяльності, бали 
2,74±0,29 1,28 3,39±0,24 1,04 

10 Ризик для життя, бали 2,00±0,00 0,00 2,00±0,00 0,00 

11 Ступінь відповідальності за 

безпеку інших, бали 
2,00±0,00 0,00 2,00±0,00 0,00 

12 Одноманітність роботи, бали 6,32±0,55 2,38 5,78±0,55 2,34 

13 Час роботи без зовнішніх дій, % 36,32±5,31 23,14 41,11±6,24 26,49 

14 Середня тривалість робочого дня, 

год 
10,95±1,14 4,96 10,78±1,37 5,83 

15 Змінність роботи, бали 2,21±0,33* 1,44 3,00±0,31 1,33 

16 Тривалість перерв на день, год 1,18±0,10 0,42^^^ 1,58±0,24 1,02 

17 Рівень впливу неправильного 

розпорядку дня на працездатність, 

бали 

6,21±0,70 3,07 4,78±0,85 3,59 
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** – достовірність різниці середніх значень характеристик відчуття дії чинників напруження 

праці у льотчиків віком понад 40 років з «високою» і «низькою» ефективністю праці за t – 

критерієм Стьюдента на рівні p<0,01; 

^ – достовірність різниці варіабельності (σ2) відчуття  дії чинників напруженості праці у 

льотчиків віком понад 40 років з «високою» і «низькою» ефективністю праці за F – критерієм 

Фішера на рівні p<0,05;  

^^^ – достовірність різниці варіабельності (σ2) відчуття  дії чинників напруженості праці у 

льотчиків віком понад 40 років з «високою» і «низькою» ефективністю праці за F – критерієм 

Фішера на рівні p<0,001.  

 

Перш за все, це фактор «Складність службових завдань», де у льотчиків з 

«високою» ефективністю праці є достовірне збільшення значення впливу цього 

фактору з рівнем р<0,05. Наявність такої різниці викликана тим, що ці особи 

вирішують завдання з вибором алгоритму дій чи при відсутності такого 

алгоритму. Природно, що цей фактор діє на них інтенсивніше. Інший фактор, 

який ще сильніше розділяє ці групи, є фактор «Характер виконуваної роботи за 

параметром дефіциту часу». Тут також льотчики з «високою» ефективністю 

праці мають більші значення впливу даного фактору на рівні р<0,01. Пояснення 

цього феномену лежить в площині регуляції складності завдань командуванням, 

які надаються для льотчиків з різною ефективністю праці. Звісно, льотчикам з 

«високою» ефективністю праці дають завдання, обтяжені дефіцитом інформації 

і часу, що впливає на ступінь їх вражень від виконуваної роботи. Ще один фактор, 

який зустрічається у льотчиків обстежуваних груп це «вплив змінності роботи». 

У цьому випадку на льотчиків з «високою» ефективністю праці змінність роботи 

впливає більше і різниця між цими параметрами є достовірною (р<0,05), що 

можна пояснити цілеспрямованою дією командування з надання більш складних 

завдань цим льотчикам.  

Якщо розглядати параметр однорідності вражень цих груп льотчиків, то тут 

виходить, що неоднорідними враженнями відзначається фактор «Характер 
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виконуваної роботи за параметром дефіциту часу». Зважаючи на досвід і рівень  

ефективності праці («висока») у цієї групи однорідність вражень за цим фактором 

є нижчою (p<0,05). Ще одним фактором, який значно впливає на неоднорідність 

вражень є фактор «Тривалість перерв на день». Можна констатувати, що 

льотчики з більш «високою» ефективністю праці мають набагато більше 

різноманіття відчуттів дії цього фактору (p<0,05). Напевно, їх зусилля в роботі 

використовують більш різноманітніше ніж у льотчиків з «низькою» 

ефективністю праці. 

Таким чином, вперше в Україні проведені порівняння дії факторів 

напруженості праці для льотчиків з різними ефективністю праці, типом літальних 

апаратів, а також різного віку за параметрами суб’єктивного відчуття їх впливу 

на організм. У деяких сучасних публікаціях [186, 193, 196, 199] описується, що з 

віком знижуються певні психофізіологічні якості людини але не наводяться дані 

як враховувати ці зміни. Проведені дослідження показали, що порівнювальні 

групи мало відрізняються за рівнем своїх відчуттів. Більшою мірою це стосується 

пілотів віком до 40 років. Аналіз показав, що 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.      
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Висновки до розділу 3: 

1. Вперше здійснено порівняння дії факторів напруженості праці льотчиків з 

різним рівнем ефективності праці з урахуванням їх віку та типу літального 

апарата.  

2. Висока ефективність праці льотчиків має специфіку, що пов’язана з віком 

пілота та типом літального апарату, яка характеризується для вертольотчиків < 

40 років зниженням відчуття складності службових завдань (р< 0,05), а > 40 років 

підвищеним рівнем наявності зовнішніх команд (р<0,01), характером 

виконуваної роботи за параметром дефіциту часу (р<0,05), інтенсивнішим 

спостереженням за екранами відеодисплейних терміналів (р<0,01), підвищеною 

відповідальністю за результат діяльності (р<0,01), підвищеною одноманітністю 

роботи (р<0,01), значною тривалістю перерв (р<0,01). У льотчиків 

винищувальної, розвідувальної, штурмової та бомбардувальної авіації <40 років 

виявлено зменшення відчуття складності службових функцій (р<0,01), 

напруженості від інтенсивності команд (р<0,01), відповідальності за 

результатами діяльності (р<0,05), зниження переносимості змінності роботи, а  

>40 років збільшенням складності змісту роботи (р<0,05), характеру роботи 

(р<0,01), впливу змінності роботи (р<0,05). Наявність різноманіття відчуттів від 

впливу деяких факторів («змінність роботи», «одноманітність роботи» тощо) 

обумовлює важливість проведення ретельнішого відбору льотчиків та 

моніторингу їх психофізіологічних якостей для своєчасного виявлення осіб з 

ознаками дезадаптації, що може суттєво запобігти зниженню  боєздатності 

льотних підрозділів. 

Матеріали розділу 3 представлені в друкованих роботах [115]. 
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РОЗДІЛ 4  

Особливості вікових змін професійно-важливих психофізіологічних 

якостей льотного складу 

 

4.1. Особливості вікових змін психофізіологічних характеристик 

військових пілотів 

Психофізіологічні характеристики льотчиків з урахуванням їх вікової 

приналежності наведені в табл. 4.1.   

Таблиця 4.1 

Вікові особливості трансформації психофізіологічних характеристик 

військових льотчиків 

Примітки: 

** – достовірність різниці середніх значень характеристик льотчиків з віком <40 р. та ≥40 р. за 

t-критерієм Стьюдента на рівні p<0,01; 

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 латентний період 238,46 ± 55,69 286,87 ± 35,52** 

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

ЧВ, мс час вибору (різниця між 

складною і простою зорово-

моторною реакцією) 

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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*** – достовірність різниці середніх значень характеристик льотчиків з віком <40 р. та ≥40 р. 

за t-критерієм Стьюдента на рівні p<0,001. 

З цієї таблиці видно, що з віком погіршується цілий ряд психофізіологічних 

функцій, зокрема простої зорово-моторної реакції, складної зорово-моторної 

реакції, врівноваженості нервових процесів, обсяг короткочасної пам’яті, уваги, 

тощо. 

Для візуалізації наявної різниці між психофізіологічними функціями 

льотчиків різного віку було застосовано такий прийом – рівні показників 

льотчиків віком до 40 років були прийняті за 100%, а погіршення характеристик 

льотчиків старшого віку були відповідно менше 100%, а поліпшення більше 

100%. 

Психофізіологічні характеристики льотчиків різного віку наведені на рис. 

4.1. Ці психофізіологічні параметри для наочності умовно були поділені на три 

групи: індивідуально-типологічні якості, показники надійності діяльності та 

психодинамічні якості. Індивідуально-типологічні характеристики у льотчиків з 

віком змінюються не однаково (рис. 4.1А). На рисунку видно наявність 

неоднакових вікових змін – гетерохронності розвитку психофізіологічних 

функцій, яка формується з віком. Відчутного погіршення набула врівноваженість 

нервових процесів, де гармонійність процесів  «збудження» та «гальмування» в 

молодшій групі змінилась перевагою гальмівних процесів у старшій групі. 

Функціональна рухливість та сила нервових процесів у старшій групі суттєво 

погіршились (табл. 4.1).  

Особливо слід підкреслити, що по багатьом показникам надійність 

діяльності, військових льотчиків, яка наведена на рис. 4.1В з віком не тільки не 

погіршується, а й завдяки постійному тренуванню цих психофізіологічних 

функцій, навіть має тенденцію до покращення, зокрема, покращується кількість 

вірних відповідей ОП. Інші характеристики залишаються незмінними, чи мають 

тенденцію до покращення.  
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Рис. 4.1.  Вікові зміни психофізіологічних характеристик льотчиків в % від їх 

рівня у молодих льотчиків (<40 років).  
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 4.2. Особливості вікових змін психофізіологічних характеристик 

вертольотчиків 

Особливості вікових змін психофізіологічних характеристик 

вертольотчиків з урахуванням вікової приналежності наведені в табл. 4.2. З цієї 

таблиці видно, що значних змін психофізіологічних функцій у вертольотчиків 

різного віку не спостерігається, наявною є лише певна тенденція до погіршення 

чи покращення тих чи інших функцій. 

Підтвердженням незначних вікових коливань психофізіологічних 

характеристик вертольотчиків є інформація, наведена на рис. 4.2. При цьому 

виявлено помірну тенденцію до погіршення індивідуально-типологічних якостей 

рис. 4.2А, що найбільше проявляється за показниками: сили нервових процесів, 

уваги. Характеристики надійності діяльності представлені на рис. 4.2В. 

 

 

 

 

 

А – індивідуально-типологічні якості військових льотчиків різного віку; 

В – надійність діяльності військових льотчиків різного віку; 

С – психодинамічні якості військових льотчиків різного віку. 

 

Графік психодинамічних якостей військових льотчиків наведено на рис. 

4.1С. Тут в осіб старшої групи можна відмітити погіршення показника 

концентрації уваги, а також погіршення показників простої та складної зорово-

моторних реакцій. Навпаки, у льотчиків віком понад 40 років спостерігається 

збільшення обсягу оперативної пам’яті, що можна пояснити постійним 

тренуванням цієї функції в процесі професійної діяльності. 

 



82 
 

Таблиця 4.2  

Вікові особливості трансформації психофізіологічних характеристик 

військових вертольотчиків 

 

У випадку цих показників спостерігається незначна тенденція до 

поліпшення часу випередження РРО, часу вірних відповідей ОП, кількості вірних 

відповідей ОП та певна тенденція до погіршення точності РРО, часу запізнення 

РРО. Показники психодинамічних якостей наведені на рис. 4.2С. В цьому 

випадку спостерігається незначна тенденція до погіршення КП та концентрації 

уваги. 

 

 

 

Показники 

Середні значення психофізіологічних 

характеристик, M± σ 

вік<40 р. вік≥40 р. 

КЧСМ, Гц 52,12 ± 7,13 52,85 ± 4,94 

ПЗМР, мс 226,36 ± 44,26 229,92 ± 39,51 

СЗМР, мс 439,03 ± 105,09 432,42 ± 67,20 

ЧВ, мс 212,67 ± 113,91 202,50 ± 67,71 

ФРНП, мс 316,08 ± 109,34 314,90 ± 76,49 

СНП, мс 405,54 ± 158,96 411,78 ± 85,97 

Час  випередження РРО, мс 57,12 ± 40,22 45,25 ± 19,31 

Час  запізнення РРО, мс 54,97 ± 53,43 75,22 ± 79,31 

Час вірних відповідей ОП, мс 7394,98 ± 4355,67 6883,84 ± 4261,12 

Час невірних відповідей ОП, мс 7673,01 ± 7594,68 8291,79 ± 7186,44 

Кількість вірних ОП, од 8,33 ± 3,41 9,53 ± 3,78 

Кількість помилкових ОП, од 2,96 ± 3,10 2,05 ± 2,12 

Врівноваженість НП,  у.о. 0,64 ± 0,30 0,51 ± 0,33 

Точність РРО, мс 58,71 ± 28,95 64,17 ± 37,23 

КП, кількість вірних од. 11,55 ± 5,01 12,58 ± 6,05 

ТУ, кількість вірних од. 21,17 ± 4,68 20,74 ± 4,51 
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Рис. 4.2.  Вікові зміни психофізіологічних характеристик вертольотчиків в % 

від їх рівня у молодих  вертольотчиків (<40 років).  

А – індивідуально-типологічні якості військових вертольотчиків різного віку; 
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Аналіз отриманих результатів дає змогу констатувати, що у льотчиків з 

віком є достовірні погіршення рівня певних індивідуально-типологічних якостей 

та, в деяких випадках, спостерігаються тенденції до зрушення інших 

психофізіологічних характеристик. У вертольотчиків ці вікові зміни носять 

характер тільки помірних коливань рівня психофізіологічних функцій. Така 

різниця в віковому становленні психофізіологічних функцій дає привід до 

порівняння змін цих характеристик у льотчиків і вертольотчиків з метою 

виявлення особливостей формування їх різниці.  

 

4.3. Порівняльна характеристика вікових змін психофізіологічних 

характеристик льотчиків та вертольотчиків 

Для порівняння психофізіологічних характеристик льотчиків та 

вертольотчиків потрібно стандартизувати ці характеристики, оскільки як 

початковий рівень, так і зміни психофізіологічних характеристик, пов’язані з 

професійною діяльністю у льотчиків і вертольотчиків різні і в процесі їх 

становлення вони змінюються не однаково. Оскільки процедура стандартизації 

охоплює весь віковий діапазон професійної діяльності льотчиків отримані 

стандартизовані показники можна з деяким наближенням вважати за показники 

їх психофізіологічних характеристик, оцінені за різними психофізіологічними 

функціями.  

Стандартизація та порівняння стандартизованих психофізіологічних 

показників для оцінки рівня психофізіологічних характеристик військових 

льотчиків (л) та вертольотчиків (в) здійснювались за формулами: 

 

В – надійність діяльності військових вертольотчиків різного віку; 

С – психодинамічні якості військових вертольотчиків різного віку. 
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Yл= 
(X<40−X≥40)

(X<40+X≥40)
  (1) 

 

Yв= 
(X<40−X≥40)

(X<40+X≥40)
  (2) 

 

Z= (Yв Yл⁄ ) × 100 (3) 

 

де: Yл – стандартизоване значення психофізіологічних характеристик льотчиків; 

Yв – стандартизоване значення психофізіологічних характеристик 

вертольотчиків; 

X<40 – психофізіологічні показники до 40 років; X≥40 – психофізіологічні 

показники після 40 років; Z – відсоток зміни професійно-важливих 

психофізіологічних характеристик вертольотчиків відносно таких у льотчиків в 

%. 

Спочатку за формулами (1) та (2) здійснювався розрахунок 

стандартизованих значень психофізіологічних характеристик льотчиків та 

вертольотчиків за окремими психофізіологічними функціями. Побудова графіків, 

що віддзеркалюють результати порівняння психофізіологічних характеристик 

цих фахівців, здійснювалась таким чином. Психофізіологічні характеристики 

льотчиків були прирівняні до 100%, а погіршення психофізіологічних 

характеристик вертольотчиків позначалися на графіку меншими ніж 100% і 

відповідно покращення – більшими за 100%. Цей перерахунок було отримано з 

допомогою формули (3) з відповідними поправками на знак зрушення 

характеристик.  

Порівнюючи індивідуально-типологічні якості, можна відмітити, що у 

вертольотчиків на відміну від льотчиків найбільш вразливими є врівноваженість 

та сила нервових процесів (рис. 4.3А), відображенням чого є позитивні значення 

коефіцієнту Z. Причому, у реакціях на рухомий об’єкт з віком спостерігається 

зрушення у бік превалювання реакцій збудження, що особливо рельєфно 
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спостерігається у льотчиків (табл. 4.1 та 4.2). Рухливість нервових процесів не 

зазнає суттєвих змін (Z~0), а лабільність нервових процесів, навпаки, приймає 

помірно кращі значення (Z<0). 

Зіставляючи надійність діяльності даних груп було виявлено, що деякі 

швидкісні реакції у вертольотчиків краще зберігається ніж у льотчиків, а деякі 

навпаки гірше (рис. 4.3В). Зокрема, час переробки інформації у центральній 

нервовій системі зберігається краще у вертольотчиків. 

Узагальнюючи наведені дані можна констатувати наявність вираженої 

гетерохронності  в процесі вікового становлення психофізіологічних 

характеристик пілотів. Але якщо у льотчиків ця гетерохронність досить різко 

виражена то у вертольотчиків спостерігається лише тенденція до її прояву з 

віком. Це, напевно, можна пояснити тим, що напруженість праці льотчиків є 

значно більшою ніж у вертольотчиків і останнім не потрібна значна перебудова 

функціональних систем з віком.  

Ще одне зауваження можна висловити про те, що з віком деякі 

психофізіологічні характеристики навіть поліпшуються. Зокрема, у льотчиків і у 

вертольотчиків поліпшується кількість вірних відповідей при орієнтації у 

просторі, що можна пояснити збільшенням тренованості даного навику 

(характеристики) та важливістю цієї функції в процесі здійснення професійної 

діяльності. 

Отримана складна картина динамічних змін психофізіологічних 

характеристик з віком може бути осмислена за допомогою положень теорії 

функціональних систем та системогенезу П.К. Анохіна. За цією теорією «однією 

з основних закономірностей життя організму є непереривний розвиток, поетапне 

включення і зміна функціональних систем, яка забезпечує йому адекватне 

пристосування на різних етапах життя» [4, С. 123]. Цю закономірність П.К. 

Анохін назвав системогенез. 
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Рис. 4.3.  Результати порівняння стандартизованих психофізіологічних 

характеристик вертольотчиків відносно характеристик льотчиків, %. 

А – індивідуально-типологічні якості військових  вертольотчиків відносно таких 

у льотчиків; 
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В –  надійність діяльності військових  вертольотчиків відносно такої у льотчиків; 

С – психодинамічні якості військових  вертольотчиків відносно таких у 

льотчиків. 

 За отриманими даними у військових льотчиків і вертольотчиків у віковому 

аспекті виявляється гетерохронність змін професійно-важливих 

психофізіологічних якостей. Одні психофізіологічні функції на протязі значного 

часу (20-40 років) є достатньо сталими, інші – покращують, чи 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.  

Можливою 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 місця служби, 

матеріально-технічних можливостей військових частин, режиму та задач 

тренувальних польотів тощо.  

Винайдені особливості динаміки психофізіологічних функцій пілотів 

свідчать про важливість урахування їх змін для підтримки надійності їх 

діяльності та боєздатності на протязі достатньо великого проміжку часу. Це 

дозволить науково обґрунтовувати заходи щодо режиму та змісту тренувальних 

польотів, розробити критерії моніторингу професійно важливих якостей 

льотчиків і вертольотчиків з урахуванням їх віку та специфіки професійної 

діяльності. 
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Висновки до розділу 4: 

1. У льотчиків і вертольотчиків спостерігається відчутна гетерохронність 

розвитку професійно-важливих психофізіологічних якостей. Зокрема, у 

льотчиків гетерохронність спостерігається за показниками: врівноваженості 

нервових процесів, орієнтації в просторі, характеристик уваги та короткочасної 

пам’яті, а у вертольотчиків проявляється тенденція до зниження сили нервових 

процесів, врівноваженості нервових процесів, комплексу показників надійності 

діяльності, концентрації уваги. 

2. Психофізіологічні характеристики військових льотчиків і вертольотчиків є 

суттєво неоднаковими. Це пов'язано з різним рівнем тренованості 

психофізіологічних якостей у цих контингентів, з більш високим 

психоемоційним та фізичним навантаженням на організм льотчика при 

виконанні професійних обов’язків та з обставинами ведення бойових дій.  

3. Сформульована гіпотеза, щодо пояснення феноменів вікових змін 

психофізіологічних якостей льотчиків і вертольотчиків з позиції теорії 

функціональних систем та системогенезу П.К. Анохіна. Обґрунтовано 

можливість використання вікових особливостей динаміки зміни професійно-

важливих психофізіологічних якостей в проведенні психофізіологічного 

моніторингу в цілях медичного супроводу військовослужбовців. 

 

Матеріали розділу 4 представлені в друкованих роботах [67, 114]. 
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РОЗДІЛ 5  

ОЦІНКА ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ'Я ВІЙСЬКОВИХ ЛЬОТЧИКІВ 

РІЗНИХ ТИПІВ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ЗА КОМПЛЕКСОМ 

ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ  

Стан здоров’я будь-якої людини не є константою. Він постійно змінюється 

в ту або іншу сторону і ці зміни часто залежать від умов професійного 

середовища, рівня напруженості пережитих ситуацій на роботі, функціональних 

резервів і стресостійкості її організму [98, 139, 150, 185, 197, 221, 225, 226]. В 

процесі трансформацій зовнішніх і внутрішніх факторів трудового середовища 

відбувається синхронна зміна, як стану професійного здоров'я, так і рівня низки 

психофізіологічних характеристик організму людини [53, 158]. Крім того, участь 

військовослужбовців у збройних протистояннях часто передбачає негативний 

вплив бойового середовища, що підвищує ризик появи травм та тривалої 

непрацездатності, розвитку фізичних та психічних проблем. 

Деякі дослідження показують, що особи, які працюють в екстремальних 

умовах, часто не приділяють належної уваги своєму здоров’ю і не звертаються за 

необхідною медичною допомогою в разі його погіршення, при тому, що 

більшість із них повністю усвідомлюють необхідність слідкувати за станом 

власного здоров’я. Тому  вирішення питання про первинність зміни 

психофізіологічних функцій, та/або параметрів стану здоров’я є досить важливим 

завданням. Справа в тому, що навіть при ранніх ознаках порушення стану 

здоров’я в організмі людини для збереження його життєстійкості повинні 

відбуватися процеси, що компенсують ці порушення. Такі процеси найчастіше 

пов’язані зі зміною поведінкових реакцій, викликаних трансформацією найбільш 

рухливих в організмі людини інформаційно-психофізіологічних функцій [54]. 

Вірогідно, такі функції можуть бути тими чутливими індикаторами, які дадуть 

можливість визначити на початковій стадії порушення здоров’я людини. 
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В даний час актуальним для вирішення є питання про виділення 

інтегральних неспецифічних психофізіологічних характеристик, які 

відображають інформаційні процеси в організмі людини, пов’язані з порушенням 

його здоров'я. Крім того, існує велика кількість робіт з оцінки ефективності 

діяльності в екстремальних умовах [72, 75, 171], але немає достатнього масиву 

даних, що дозволяє розробити прогностичні психофізіологічні критерії про 

наявність початкових негативних зрушень в стані здоров'я військовослужбовця, 

робота якого пов'язана з підвищеною небезпекою. 

Проведені дослідження стану здоров'я та комплексу психофізіологічних 

функцій дали можливість оцінити вплив захворюваності льотчиків на вираження 

їх професійно важливих якостей. 

  

5.1. Оцінка професійної придатності льотчиків різних типів літальних 

апаратів за станом їх здоров’я  

Для з'ясування цього питання були виконані наступні дослідження. 

1. Лікарсько-льотною комісією було здійснене поглиблене медичне 

обстеження здоров’я кожного льотчика.  

2. Розроблено спеціальні правила на основі яких було виділено чотири 

категорії здоров'я льотчиків: «здоровий і може без обмеження виконувати 

роботу» - 1; «здоровий, але, наявні незначні відхилення в стані здоров'я, які не 

заважають здійсненню професійної діяльності» - 2; «є відхилення в стані 

здоров'я, які можуть призвести до обмеження можливостей виконання 

професійної діяльності» - 3; «наявні відхилення в стані здоров'я, які не 

дозволяють якісно забезпечувати професійну діяльність» - 4. Проведено 

класифікацію кожного льотчика за розробленою шкалою. 

3. Проведено індивідуальна оцінка вираження професійно важливих якостей. 

Виділено психофізіологічні характеристики, які чутливі до зміни стану здоров'я 

льотчика. 
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За розробленими правилами до 1-ї групи відносять здорових льотчиків, у яких, 

згідно з результатами поглибленого медичного обстеження, не виявлені які-

небудь захворювання, відхилення від норми та зміни стану внутрішніх органів і 

систем. Нормальний рівень всіх показників (лабораторні, загальноклінічні та 

інші) не передбачає постійного спостереження та надання додаткових 

рекомендацій.  

До 2-гої групи відносяться льотчики, які мають одне або два хронічних рідко 

рецидивуючих захворювань (травна система, опорно-рухова система та інші), які 

знаходяться в стадії ремісії та не впливають на обмеження  їх працездатності, 

активності, не призводять до серйозних погіршень функцій організму. 

Нормальний рівень всіх показників (лабораторні, загальноклінічні та інші) не 

передбачає проведення лікування, проте такий льотчик потребує систематичного 

лікарського нагляду, медичного контролю за режимом праці, відпочинку та 

харчування. Ця група в залежності від дії різних факторів (час хвороби, діагноз 

тощо) може проходити черговий медичний огляд лікарсько-льотною комісією як 

в стаціонарі так і амбулаторно. 

До 3-тьої групи відносяться льотчики, які мають два або більше хронічних 

захворювання (серцево-судинна система, дихальна система та інші), які 

компенсовані та знаходяться в стадії ремісії. Ці захворювання, як правило, не 

призводять до погіршення їх самопочуття та працездатності, проте є тенденція до 

їх загострення. Нормальний рівень всіх показників не передбачає проведення 

лікування, проте такий льотчик потребує систематичного лікарського нагляду, 

медичного контролю за режимом праці, відпочинку та харчування. Черговий 

медичний огляд лікарсько-льотною комісією, як правило, ця група проходить 

виключно в умовах стаціонару. Часто представники цієї групи мають відповідні 

обмеження до виконання льотної роботи. При регулярних загостреннях наявних 

хвороб пацієнти цієї групи будуть тимчасово або повністю обмежено 

працездатні. При цьому, якщо загострення часті (два і більше рази на рік) такі 
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льотчики будуть віднесені до четвертої групи і будуть повністю відсторонені від 

польотів.   

До 4-тої групи відносяться льотчики, які мають одне або більше хронічних 

часто рецидивуючих захворювань, або інші захворювання, які відповідно до 

наказу Міністерства оборони України № 602 від 20.11.2017 «Про затвердження 

Положення про лікарсько-льотну експертизу в державній авіації України» 

передбачають непридатність льотчика до виконання польотів [129]. 

 

5.2. Особливості змін психофізіологічних функцій льотчиків різних 

типів літальних апаратів з неоднаковим станом здоров’я  

Після проведення класифікації приналежності до відповідної групи здоров’я 

кожного льотчика, для визначення впливу стану здоров’я на його 

психофізіологічні якості був проведений статистичний аналіз. Результати 

однофакторного дисперсійного аналізу, що відображають залежність рівня 

вираження психофізіологічних характеристик льотчиків від стану їх здоров'я 

наведені на рис.5.1. 

Однофакторний дисперсійний аналіз показав значущість дії фактора стану 

здоров'я на показник СЗМР (рис. 5.1А) 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. 5.1В).  
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Рис.5.1. Особливості зміни психофізіологічних функцій від стану здоров'я 

льотчиків. А - зміна латентного періоду складної зорово-моторної реакції (СЗМР) 

від стану здоров'я льотчиків; B - зміна часу вибору (ЧВз) від стану здоров'я 

льотчиків; C - зміна функціональної рухливості нервових процесів (ФРНП) від 

стану здоров'я льотчиків; D - зміна характеристики сили нервових процесів 

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

 

Односпрямованими є трансформації показників ФРНП і СНП з підвищенням 

кількості та тяжкості зареєстрованих захворювань (рис. 5.1С та рис. 5.1D). Тут 

можна відзначити наявність двох ступенів погіршення показників рухливості і 

сили нервових процесів з підвищенням номера групи здоров'я. Особливо 

виразним є другий ступінь, що охоплює групи здоров'я «3» і «4», де рівні 

представлених фундаментальних властивостей нервових процесів майже не 

змінюються. В цьому випадку однофакторний дисперсійний аналіз дає підставу 
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констатувати високий ступінь впливу фактору стану здоров'я на характеристики 

ФРНП і СНП на рівні p<0,01.  

Результати аналізу впливу рівня стану здоров'я на інший комплекс 

психофізіологічних показників наведені на рис. 5.2. 

 

Рис.5.2. Особливості зміни психофізіологічних функцій від стану здоров'я 

льотчиків. А - зміна часу запізнення реакції на рухомий об'єкт (ЧЗРРО) від стану 

здоров'я льотчиків; B - зміна характеристики концентрації уваги (час, витрачений 

на виконання тесту на увагу) від стану здоров'я льотчиків; C - зміна часу вірної 

відповіді при виконанні тестового завдання на концентрацію уваги (ЧВВ) від 

стану здоров'я льотчиків; D - зміна обсягу короткочасної пам'яті (КП) від стану 

здоров'я льотчиків; 1, 2, 3, 4 - групи здоров'я.  
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Розгляд динаміки параметрів ЧЗРРО і конценрації уваги показує наявність 

однакової майже лінійної тенденції погіршення часу запізнення реакції на 

рухомий об'єкт і концентрації уваги при погіршенні стану здоров'я льотчиків 

(рис. 5.2А і рис. 5.2В). В обох випадках однофакторний дисперсійний аналіз 

показує істотність дії фактору стану здоров'я на рівень проаналізованих 

показників (p<0,05).  

Дещо інша поведінка психофізіологічних характеристик простежується за 

параметрами ЧВВ і концентрації уваги (рис. 5.2C і рис. 5.2D). Тут у першому 

випадку показник ЧВВ, що відображає рівень концентрації уваги, не зазнає 

істотних змін в групах здоров'я «1» і «2», але суттєво погіршується в групах «3» 

і «4» (p<0,05). У другому випадку з'являється чітко виражена двоступенева 

структура, яка відображає зниження обсягу короткочасної пам'яті при погіршенні 

здоров'я (p<0,01). Всі інші психофізіологічні показники, які були досліджені при 

виконанні комп’ютерного тестування не мали суттєвих зрушень в залежності від 

стану здоров’я льотчиків. Тому ці дані не наведені. 

Резюмуючи отримані дані необхідно зазначити наявність цілого переліку 

психофізіологічних показників, які відображають значну зміну стану здоров'я 

льотчиків. Разом з тим, перед дослідником виникає важливе питання про 

наявність можливого прихованого параметра, який формує відмічені 

закономірності. Безсумнівно, таким параметром може виступати вік льотчика. 

Дійсно з віком у людини погіршуються реакції і знижується обсяг короткочасної 

пам'яті. Паралельно може спостерігатися погіршення здоров'я льотчиків. Однак 

в даному випадку необхідно зробити важливе застереження. Справа в тому, що 

льотчик з незадовільними психофізіологічними якостями не може літати 

безаварійно. Тому найбільш важливі психофізіологічні якості в процесі 

здійснення професійної діяльності постійно тренуються і вдосконалюються, а 

незначні зміни в стані здоров'я ніяк не впливають на ефективність роботи 

льотчика та рівень його професійно важливих якостей. В цьому випадку 
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залежність між виразністю психофізіологічних якостей і віком льотчика є істотно 

розмитою, нечіткою. Іншими словами, навіть льотчики віком понад 40 років для 

виконання своїх професійних обов’язків повинні мати приблизно такі ж рівні 

вираження професійно важливих якостей, як і у льотчиків до 40 років. 

Іншим суттєвим питанням, яке необхідно вирішити в контексті тематики 

даного дослідження є наявність досить великої кількості груп стану здоров'я 

льотчиків. Тут доречно підкреслити, що проведений аналіз залежності 

психофізіологічних якостей від стану здоров’я пілотів у багатьох випадках дав 

можливість відзначити наявність природної диференціації психофізіологічних 

властивостей розглянутого контингенту на дві групи, перша з яких (група «А») 

складається з льотчиків з групами стану здоров'я «1» і 2". До другої групи (група 

«В») відносяться представники груп «3» і «4», здоров'я яких має суттєві негативні 

зрушення і тому фізична можливість виконувати польоти у них або досить 

примарна, або взагалі нездійсненна. Тому в подальшому доцільно розглядати 

групи «А» і «В» в якості основи для подальшого аналізу, які умовно можна 

позначити відповідно як група «придатних» та «непридатних» до професійної 

діяльності за станом здоров’я.  

Додатковим доказом адекватності сформульованого висновку є дані середніх 

значень і дисперсій аналізованих психофізіологічних показників, розрахованих 

для груп «А» і «В» окремо і представлених в табл.5.1. 

З таблиці видно, що рівні всіх проаналізованих психофізіологічних 

характеристик в групах «А» і «В» значно відрізняються. Причому у всіх випадках 

відзначається погіршення цих характеристик у осіб не придатних до професійної 

діяльності за станом здоров'я (група «В»). У той же час, доцільно підкреслити, 

що найбільш чутливими до зміни стану здоров'я льотчиків є параметри СЗМР, 

СНП та час правильної відповіді (p<0,001), що відображають рівень концентрації 

уваги та представляють найбільш відповідальні за виконання льотної роботи 

індивідуально-типологічні та психодинамічні властивості людського організму. 
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Таблиця 5.1 

Характер зміни рівня психофізіологічних показників груп льотчиків, 

придатних (група «А») і не придатних (група «В») за станом свого здоров'я 

до здійснення професійної діяльності  

Показники Придатні до роботи за 

станом здоров’я («А») 

Не придатні до роботи за 

станом здоров’я («В») 

М±m D М±m D 

СЗМР, мс 428,09±6,93 3120,40 477,63±14,16*** 6219,82^ 

ЧВз, мс 150,87±6,89 3087,68 183,46±14,43* 6455,81^^ 

ФРНП, мс 296,38±7,47 3629,55 340,06±18,33** 10416,93^^^ 

СНП, мс 373,00±8,10 4262,28 444,73±23,24*** 16744,51^^^ 

Час запізнення РРО, мс 69,32±3,20 665,91 93,42±7,77** 1872,12^^^ 

Час затрачений на виконання 

тесту на увагу, с 
231,72±6,22 2516,17 268,97±9,32** 2693,17 

Час вірної відповіді, с 11,86±0,42 11,28 14,68±0,66*** 13,56 

Пам’ять, кількість вірних 

відповідей, од 
14,09±0,33 7,24 12,29±0,41** 5,21 

Примітки:  

М±m – середнє арифметичне і помилка середнього арифметичного зареєстрованого показника; 

D – дисперсія відповідного показника;  

СЗМР – латентний період складної зорово-моторної реакції;  

ЧВз – час вибору при зорово-моторних реакціях;  

ФРНП – функціональна рухливість нервових процесів;  

СНП – сила нервових процесів;  

РРО – реакції на об'єкт, що рухається.  

* – наявність достовірної відмінності середніх  за t-критерієм Стьюдента на рівні p<0,05; 

** – наявність достовірної відмінності середніх  за t-критерієм Стьюдента на рівні p <0,01; 

*** – наявність достовірної відмінності середніх  за t-критерієм Стьюдента на рівні p<0,001; 

^ –  наявність достовірної відмінності дисперсій за F-критерієм Фішера на рівні p<0,05; 

^^ –  наявність достовірної відмінності дисперсій за F-критерієм Фішера на рівні p<0,01; 

^^^ –  наявність достовірної відмінності дисперсій за F-критерієм Фішера на рівні  p<0,001. 



99 
 

 У даному дослідженні з використанням методу оцінки відмінностей 

дисперсії психофізіологічних показників за критерієм Фішера були отримані 

результати, що вказують на збільшення дисперсії цих показників в групі хворих 

льотчиків (група «В»). Особливо переконливо зміни дисперсій спостерігались за 

показниками: ФРНП, СНП та час запізнювання реакції на об'єкт, що рухається. 

Виявлена значна варіативність значень розглянутих параметрів у льотчиків цієї 

групи вказує на можливий механізм компенсації впливу різних за своєю 

локалізацією захворювань на фундаментальні властивості нервових процесів і 

рівень активації функцій організму, що полягає в спрямованій зміні організації 

нервових процесів під впливом певного захворювання. 

 

5.3. Взаємозв’язок професійно важливих психофізіологічних функцій 

та віку льотного складу 

  Вирішення питання про відмінність перебігу фізіологічних процесів у осіб 

проаналізованих груп лежить в площині виявлення кореляцій між окремими 

психофізіологічними показниками, а також віком льотчиків (рис. 5.3). Тут 

важливо відзначити не тільки формальну відмінність структури кореляційних 

зв'язків, а й спробувати зрозуміти, як ці специфічні для окремих груп здоров'я 

льотчиків зв’язки між психофізіологічними характеристиками впливають на 

формування їх професійної працездатності.  

Спочатку доречно висловити судження про структуру кореляційних 

зв'язків в групі «А» (рис. 5.3А). 
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А      В 

Рис. 5.3. 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»); В - структура кореляційних зв’язків в групі не придатних 

до  виконання професійної діяльності льотчиків за станом їх здоров’я (група «В»). 

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 – об’єм 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. 

 

 По-перше, слід відзначити малу кількість кореляційних зв'язків 

психофізіологічних характеристик в групі здорових льотчиків. По-друге, з 

наявних 4 кореляційних зв'язків 2, тобто половина з тих які спостерігаються в 

розглянутій структурі, мають негативний знак. Цей цікавий феномен слід 

обговорити більш докладно. Справа в тому, що негативні зворотні зв'язки в будь-

яких кібернетичних системах відіграють стабілізуючу, тобто врівноважуючу 

роль. Отже, можна зробити висновки, що у здорових льотчиків, наявні негативні 
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зв'язки між психофізіологічними функціями, певним чином сприяють 

врівноважуванню взаємовпливів різних функцій в цілісному організмі. Таке 

врівноваження дозволяє льотчикам ефективно здійснювати свою професійну 

діяльність. По-третє, відзначається наявність ще одного п'ятого зв'язку 

психофізіологічної характеристики (часу, затраченого на виконання тесту на 

концентрацію уваги) з віком. 

 Таким чином, 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 тільки одного зв'язку психофізіологічної функції з віком 

льотчика вказує на те, що якісне виконання ним своїх професійних обов'язків, в 

основному, не залежить від віку. Тобто, для успішного виконання професійних 

обов'язків льотчик повинен мати задовільні значення своїх психофізіологічних 

якостей не залежно від віку. 

 Структура кореляційних зв'язків між психофізіологічними 

характеристиками, а також віком льотчиків, що мають захворювання (група «В»), 

представлена на рис. 5.3В. У цьому випадку спостерігається наявність більшої 

(ніж в групі «А») кількості зв'язків між психофізіологічними функціями. 

Причому, всі ці зв'язки мають позитивний знак, що вказує про набагато менші 

можливості у представників даної групи до компенсації негативних зрушень 

рівнів окремих психофізіологічних функцій. Іншими словами, негативний зсув в 

рівні однієї функції тягне за собою таке ж зрушення, пов'язаної з ним іншої  

функції. Деякі психофізіологічні характеристики (3 з 8) не мають значимих 

кореляційних зв'язків з іншими, що дозволяє припускати не повне вичерпання 
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фізіологічних можливостей організму льотчиків з певними хворобами 

виконувати роботу. 

Крім того, в розглянутому випадку спостерігається корінна перебудова 

залежностей між психофізіологічними функціями в порівнянні з такими в групі 

«А» (збігається лише один зв'язок між розглянутими психофізіологічними 

характеристиками). Спостережуваний феномен швидше за все свідчить про 

суттєве перетворення механізмів, які здійснюють управління функціями 

працюючої людини, у осіб, що мають значні відхилення в стані здоров'я. 

Можна також відзначити ще одну характерну особливість аналізованої 

структури кореляційних зв'язків в групі «В». Тут спостерігається зв'язок 

показника віку з двома психофізіологічними характеристиками: часом запізнення 

РРО та терміном, витраченим на виконання тесту на концентрацію уваги. Тобто 

наявність захворювань не тільки подвоює кількість зв'язків з віком, але і тягне за 

собою розвиток загальмованості реакцій і зниження концентрації уваги. Проте, 

число значущих зв'язків з віком у льотчиків з певними хворобами все ж не така 

велика (охоплює 2 з 8 психофізіологічних функцій). Це дозволяє говорити про те, 

що постійне тренування професійно важливих якостей веде до певної стабілізації 

більшості з них, але на більш низькому рівні. Вік і в цьому випадку (у порівнянні 

з групою «А») не є вирішальним фактором, який впливає на професійну 

придатність льотчиків. 

Резюмуючи отримані дані, слід зазначити, що на психофізіологічний статус 

льотчика в значній мірі впливає стан його здоров'я. Тому додатковою цінною 

інформацією для лікаря може бути констатація погіршення його 

психофізіологічних функцій, яка допоможе прийняти адекватне рішення про 

професійну придатність льотчика і про можливість допуску його до польотів. 
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5.4. Відображення стану здоров’я пілотів комплексом 

психофізіологічних факторів 

Для проведення аналізу усі представники льотного складу (n=96) були 

поділені на 2 групи за відповідними ознаками стану здоров’я (здорові та умовно 

здорові, відносно хворі та хворі).  

За допомогою факторного аналізу були виявлені приховані чинники, що 

пояснюють дисперсію вихідних психофізіологічних даних. Оскільки зв'язок цих 

характеристик, що відображають різні сторони процесу переробки людиною 

інформації, досить складний. Таких факторів виявилося три, але їх «внесок» був 

не дуже великим. Сумарно ці фактори пояснюють 35,1% дисперсії аналізованих 

характеристик.  

Структура наявних достовірних зв’язків факторів з психофізіологічними 

характеристиками представлена на рис. 5.4. 

Аналіз цієї структури показав, що перший і найвагоміший фактор (F1) 

найбільш споріднений з показниками критичної частоти світлових миготінь і 

часом вибору по слуховому аналізатору. Помітно, що всі чотири характеристики 

КЧСМ мають негативний зв'язок з виділеним фактором і тільки одна (ЧВс) - 

позитивну. З літератури відомо, що КЧСМ відображає рівень втоми працівника, 

лабільність його нервових процесів, деякі захворювання зорового апарату, 

зокрема, захворювання сітківки, ретибулярний неврит, атрофію зорового нерву, 

порушення кровообігу зорового нерву та інші. З наведених характеристик 

функціонування організму людини можна зробити висновок, що цей прихований 

фактор в більшій мірі відображає рівень функціональних резервів організму, що 

впливає на процес розвитку втоми. Тому F1 можна назвати фактором розвитку 

«бадьорості-втоми».  

Комплекс психофізіологічних показників, що представляють другий 

фактор (F2), в більшій мірі відображає рівень активації організму людини. 

Причому, як наявні негативні зв'язки з цим фактором, так і єдина позитивна 
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свідчить, що підвищення рівня активації організму, характеризується зниженням 

СЗМР, ЧВз, часу запізнення при тестуванні РРО, кількість запізнень при оцінці 

цієї реакції теж зменшуються, а показник кількість випереджень при виконанні 

тесту на оцінку РРО, навпаки, збільшується. Таке представництво і напрямок 

зрушень психофізіологічних характеристик є обґрунтуванням змістовного 

трактування F2 як прихованого фактору, що відображає рівень активації 

організму людини.  

 

Рис. 5.4 Структура достовірних зв’язків факторів з психофізіологічними 

характеристиками. 1 – КЧСМпр.чер.; 2 - КЧСМп.; 3 - КЧСМлів.чер.; 4 – КЧСМл..; 

5 – ЧВс; 6 – СЗМР; 7 – ЧВз; 8 – РРОчз; 9 – кількість випереджень РРО; 10 – 

кількість запізнень РРО; 11 – СНП; 12 – ФРНП. Фактори: F1 – «бадьорості-

втоми», F2 – «активації» і F3 – «витривалості-слабкості». 

 



105 
 

Третій виділений фактор (F3) в найбільшій мірі пов'язаний з показниками: 

функціональна рухливість нервових процесів і сила нервових процесів. 

Перераховані параметри відображають витривалість організму при переробці 

інформації на «спринтерських» (найменша експозиція сигналу, при якій була 

отримана правильна відповідь) і «стаєрських» (найбільший час витримування 

певного темпу переробки інформації) дистанціях. Тому F3 доцільно назвати 

фактором «витривалості-слабкості», спираючись також на знак кореляції цього 

фактору з його психофізіологічними компонентами.  

Таким чином, виділено три прихованих фактори, що пояснюють наявну 

дисперсію психофізіологічних показників військовослужбовців з різним станом 

здоров'я. Ці фактори описують фундаментальні стани організму людини: ступінь 

втоми, активації і витривалості, які, найімовірніше, відображають також ступінь 

негативних змін в стані здоров'я військовослужбовця. Виділені інтегральні 

чинники відображають не тільки певні зрушення окремих психофізіологічних 

параметрів, але й системні процеси, які формують працездатність і стан здоров'я 

військовослужбовців. 

Для пояснення отриманих ефектів доцільно застосувати фундаментальну 

біологічну концепцію, відповідно до якої організм є єдиною системою, яка 

складається з ряду взаємопов’язаних між собою підсистем. Тому багато з його 

показників змінюються координовано, оскільки життєздатність цієї системи не 

може бути забезпечена при турбулентній зміні параметрів функцій її підсистем. 

Це питання в минулому столітті піднімав відомий український учений 

І.І. Шмальгаузен, який взаємне пристосування органів назвав 

коадаптаціогенезом. Підкреслюючи, що цілісність організму не буде 

порушуватись лише в тому випадку, коли наявні зміни в ньому одразу ж будуть 

між собою узгоджені. Він стверджував, що життєздатність організму тим вище, 

чим більше скоординовані його функції. Тому, якщо розглядати стан здоров‘я 

людини і його психофізіологічні функції в єдиному контексті, то будь-яке 
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відчутне порушення стану здоров’я повинне супроводжуватись відповідною 

зміною в його психофізіологічній сфері і ці зміни, завдяки високій мобільності 

цієї сфери, повинні реалізовуватись швидко, тим самим бути чутливими 

попередниками розвитку патологічних процесів.  

Таким чином, проведений аналіз показав, що стан здоров’я 

військовослужбовця може бути оцінений за допомогою трьох фундаментальних 

психофізіологічних характеристик його функціонального стану, тобто 

факторами: «бадьорості-втоми», «активації» і «витривалості-слабкості».  

 

5.5. Критерії оцінки стану здоров’я льотного складу за комплексом 

професійно важливих психофізіологічних характеристик 

Додаткову індивідуальну інформацію про стан здоров'я льотчика можна 

отримати, розробивши спеціальні розв’язувальні правила, що використовують 

психофізіологічні показники в якості неспецифічних індикаторів фізичного стану 

льотчика. Зазначена задача була вирішена за допомогою покрокового 

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 процесу; СЗМР 

– складна зорово-моторна реакція; ЧВз – зміна часу вибору; КП – короткочасна 

пам’ять. 
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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.  

Резюмуючи отримані результати слід зазначити, що багато дослідників, як 

правило, обгрунтовують розробку критеріїв професійної придатності виключно 

на основі успішності роботи фахівців, які працюють за конкретною професією. 

При цьому вважається, що професійне здоров'я цих фахівців знаходиться на 

задовільному рівні. Отримані в проведеному дослідженні дані показують, що 

стан здоров'я значною мірою впливає на певні психофізіологічні характеристики 

людини, які, в свою чергу, відбиваються на професійній працездатності навіть в 

більшій мірі, ніж вік працівника. Тому 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. 

 

Висновки до розділу 5 

1. Розроблено спеціальні правила, на основі яких було виділено чотири категорії 

здоров'я військових льотчиків в діапазоні від «здоровий і може без обмеження 

виконувати роботу» і до категорії «наявні відхилення в стані здоров'я, які не 

дозволяють якісно забезпечувати професійну діяльність». 

2. Виділено комплекс психофізіологічних характеристик, чутливих до зміни 

стану здоров'я військових льотчиків і показано наявність чітких відмінностей в 

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

хворий». 

3. З’ясовані  наявні відмінності значень психофізіологічних параметрів у 

льотчиків з «високими» і «низькими» оцінками стану здоров'я і показана роль 
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негативних взаємозв'язків цих параметрів в стабілізації рівня професійної 

працездатності. 

4. Виділено фундаментальні психофізіологічні фактори, що описують 

функціональний стан пілотів: «бадьорості-втоми», «активації» і «витривалості-

слабкості». 

5. Розроблено розв’язувальні правила, що дозволяють за комплексом 

психофізіологічних характеристик оцінити стан професійного здоров'я льотчика. 

 

Матеріали розділу 5 представлені в друкованих роботах [61]. 
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РОЗДІЛ 6  

КРИТЕРІЇ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ ТА МОНІТОРИНГУ 

ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ ЛЬОТЧИКІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ 

ВІД ТИПУ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 

На склад комплексу інформативних ПВЯ льотчиків впливає зміст та умови 

їх діяльності. Тому доцільно враховувати цей фактор. Так льотчики надзвукових 

літаків повинні швидко приймати відповідальні рішення, добре орієнтуватись в 

просторі навіть в умовах сильних перевантажень, функціональна рухливість їх 

нервових процесів має бути досить високою оскільки значні швидкості цих 

літальних апаратів не дають змоги льотчику довго приймати рішення. Зміст  

діяльності льотчиків дозвукових реактивних літальних апаратів дещо 

відрізняється від такої у льотчиків надзвукових літаків. Льотчики дозвукових 

реактивних літаків виконують завдання, що пов’язані з завданням бомбово-

штурмових ударів по наземних об'єктах в найближчій глибині оборони. Вони в 

основному, діють на малій висоті або на поземному (тобто горизонтальному) 

польоті. Для них важливим є не тільки мінімізація помилок, але й стійкість до 

певних тривалих перевантажень, швидка орієнтація в просторі та на місцевості 

та інші.  Для вертольотчиків в умовах сьогодення, коли польоти здійснюються з 

відстежуванням рельєфу місцевості важливими є наступні якості: швидкість 

реакції, орієнтація в просторі, висока концентрація та швидке переключення 

уваги та інші. Специфіка завдань льотчиків транспортної авіації обумовлена з 

особливостей їх завдань – досить велика тривалість польотів, монотонність під 

час виконання тривалих польотів, виконання польотів в складних 

метеорологічних умовах та у ночі, можливість роботи на пристосованих 

грунтових злітних смугах та інше. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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6.1. Розробка та обґрунтування зовнішнього критерію ефективності 

діяльності льотного складу 

Для досягнення поставленої мети, перш за все, потрібно зазначити, що  

пошук інформативних психофізіологічних якостей льотчиків потрібно 

здійснювати на основі зовнішнього критерію їх професійної діяльності. Таким 

критерієм може бути клас льотчиків, який присвоюється за досягнення певних 

позитивних результатів роботи, рівня професійний знань та умінь [127, 128]. Ці 

вимоги наведені в таблиці 6.1. 

Таблиця 6.1 

Вимоги до рівня підготовки льотного складу для присвоєння 

класної кваліфікації льотчика (пілота), штурмана 

Класна 

кваліфікація, 

що 

присвоюється 

Підготовка до дій за 

призначенням 

Підготовка 

льотчика з техніки 

пілотування, 

штурмана до заходу 

на посадку 

Загальний наліт для 

присвоєння класної 

кваліфікації, год. 

крім 

транспортної 

авіації 

для 

транспортної 

авіації 

Льотчик 

(пілот), 

штурман 3 

класу 

Вдень у простих 

метеорологічних умовах 

(далі - ПМУ) за основним 

призначенням роду авіації 

Вдень у ПМУ 150 200 

Льотчик 

(пілот), 

штурман 2 

класу 

Вдень у складних 

метеорологічних умовах 

(далі - СМУ) і вночі в ПМУ 

за основним призначенням 

роду авіації 

Вдень у СМУ із 

виконанням 

посадки при 

встановленому 

мінімумі погоди та 

вночі в ПМУ 

250 350 

Льотчик 

(пілот), 

штурман 1 

класу 

Вдень і вночі в СМУ за 

основним призначенням роду 

авіації 

Вночі в СМУ із 

виконанням 

посадки при 

встановленому 

мінімумі погоди 

400 550 
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Для того, щоб льотчик (пілот), штурман міг претендувати на присвоєння 3 

класної кваліфікації – потрібно, щоб він міг виконувати завдання згідно 

призначень в денний час доби в простих метеорологічних умовах  за основним 

призначенням роду авіації, а також мати певну кількість годин нальоту, яка  

вказана в табл. 6.1. В класах вище ніж третій передбачено виконання більш 

складних завдань за призначенням. Зокрема льотчики (пілоти), штурмани 2 класу 

мають літати вдень у складних метеорологічних умовах та вночі при простих 

метеорологічних умовах. При цьому кількість годин нальоту у цих фахівців є 

суттєво більшою ніж у осіб 3 класу. А найскладніші завдання мають виконувати 

льотчики першого класу: виконувати тривалі завдання за призначенням у день і 

вночі за будь-яких метеорологічних умов. 

 Згідно з пунктом 7.2 розділу VII Наказу Міністерства оборони України № 

550 від 31.10.2018  клас льотчика за певних обставин може понижуватись на один 

ступінь: льотний склад з кваліфікацією 2 класу, 1 класу, майстра, снайпера, який 

без поважних причин протягом двох років поспіль не підтвердив присвоєну 

класну кваліфікацію, понижується в класі на один ступінь. Фахівці, що мають 

кваліфікацію 3 класу - позбавляються її. Льотний склад, що має класну 

кваліфікацію 1 класу, снайпера, дії (бездіяльність) якого призвели до авіаційної 

події, серйозного інциденту, надзвичайної події, пошкодження повітряного судна 

та рівень теоретичної чи льотної (професійної) підготовки якого не відповідає 

вимогам досягнутої класної кваліфікації, - понижується в класній кваліфікації на 

один або два ступені; який має класну кваліфікацію 2 класу, - понижується в 

класній кваліфікації на один ступінь або позбавляється класної кваліфікації; який 

має класну кваліфікацію 3 класу, - позбавляється класної кваліфікації.  Тому для 

зовнішнього критерію цей показник не повністю підходить завдяки дії обставин, 

що не впливають на рівень психофізіологічних якостей фахівця. З іншої сторони 

вік льотчика свідчить про наявність у нього знань, умінь, навичок щодо його 

професійної діяльності. Тому при розробці зовнішнього критерія ефективності 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1326-18#n17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1326-18#n17
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діяльності льотчика потрібно також враховувати його вік. Проведені нами 

попередні дослідження з розробки таких критеріїв показали, що найбільш 

прийнятним є показник, який конструюється таким чином: вік/на клас льотчика. 

Цей критерій враховує як ефективність професійної діяльності льотчика так і 

його вік. Для уточнення структури розподілу льотчиків різних видів авіації по 

параметру ефективність праці були побудовані гістограми розподілу цієї 

характеристики (рис. 6.1.). 

 

Рис. 6.1. 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) та 61 та більше (70) 

у.о. 

 Загальною закономірністю для всіх аналізованих гістограм є їх 

двухмодальность, яка свідчить про те, що в кожній групі льотчиків можна 
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виділити дві підгрупи, які мають «низьку» і «високу» ефективність праці. 

Вірогідно, такий стан речей можна пов'язати зі стажовою динамікою праці 

льотчика, оскільки ефективність їх праці залежить від періоду тренування 

професійно важливих якостей, професійних навичок і вмінь. Такий факт відомий 

з літературних даних. Так, для льотчиків цивільної авіації встановлено, що 

кількість авіаційних подій, нормованих на 100 командирів повітряного судна для 

льотчиків зі стажем в 1,5-2 рази нижче, ніж для льотчиків віком до 40 років [34]. 

Цим цифрам приблизно відповідають отримані дані по кожному з типу 

повітряних суден. 

Якщо розглядати картину розподілу ефективності праці для вертольотчиків 

можна констатувати, що перший і найвищий пік представництва льотчиків 

відповідає ефективності 10-20 у.о., а другий - 50 у.о. Причому відсоток льотчиків, 

що мають ефективність 20 у.о. приблизно в 4 рази більше, ніж у другій групі. 

Зовсім інша картина розподілу льотчиків за ефективністю праці спостерігається 

у представників транспортної авіації. Тут більшість льотчиків (52%) мають 

ефективність до 10 у.о., а другий, дещо розмитий пік спостерігається у льотчиків 

з ефективністю 40-50 у.о. Отже, високоефективних льотчиків в цій групі є досить 

багато (39%). Пік найбільшого представництва низькоефективних льотчиків 

дозвукової авіації зміщений до рівня ефективності праці в 20 у.о., а такий пік у 

високоефективних льотчиків знаходиться на рівні 50-60 у.о. Це свідчить про 

більш високий рівень кваліфікації обговорюваної групи льотчиків. І, нарешті, пік 

найбільшого представництва по ефективності праці у льотчиків надзвукової 

авіації (34%) знаходиться на рівні 20 у.о., а більш кваліфікованих льотчиків (24%) 

на рівні 50 у.о.  

Якщо розглядати подібність структури розподілу льотчиків різних типів 

літальних апаратів, то можна зробити висновок, що для кожного типу літаків 

характерною є досить унікальна структура їх розподілу за параметром 
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ефективність праці. Певну подібність мають структури у вертольотчиків і 

льотчиків надзвукової авіації (коефіцієнт кореляції Спірмена достовірний на 

рівні p<0,05). Напевно, унікальність структури розподілу льотчиків за 

ефективністю праці пов'язана з потребою в льотчиків відповідної кваліфікації і 

можливістю їх підготовки, і навчання до роботи. 

Таким чином, можна констатувати, що виходячи з встановленої структури 

потреби в льотчиках різної кваліфікації для забезпечення підтримки структури їх 

ефективності на належному рівні можна встановити межі оцінки їх кваліфікації 

для різних типів літальних апаратів:  

для вертольотчиків: з «низькою» ефективністю праці 10-20 у.о., з високою 

ефективністю праці більше 20 у.о . (приблизне співвідношення – 3,9); 

для льотчиків транспортної авіації: з «низькою» ефективністю праці - 10 у.о., з 

високою ефективністю праці більше 10 у.о . (приблизне співвідношення – 3,5); 

для льотчиків дозвукової авіації: з «низькою» ефективністю праці - 20 у.о., з 

високою ефективністю праці більше 20 у.о . (приблизне співвідношення – 2,4); 

для льотчиків надзвукової авіації: з «низькою» ефективністю праці - 20 у.о., з 

високою ефективністю праці більше 20 у.о (приблизне співвідношення – 1,4). 

Використовуючи отримані критерії, можна не тільки здійснювати 

психофізіологічний моніторинг для стабілізації структури кадрового складу 

льотчиків по параметру досягнутої ефективності праці, але і проводити адекватну 

кадрову політику, спрямовану на поліпшення структурного складу льотчиків в 

майбутньому, що дасть змогу покращити рівень виконання поставлених завдань 

та зменшити ризики. 

 

6.2. Виявлення комплексу професійно важливих якостей льотчиків, 

що експлуатують літальні апарати різних типів 

 Для виявлення комплексу професійно важливих психофізіологічних 

якостей був застосований покроковий множинний регресійний аналіз, який дає 
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змогу виділити комплекс найбільш пов’язаних з залежною перемінною 

(визначений нами зовнішній критерій ефективності діяльності) з усіма 

дослідженими психофізіологічними показниками. В результаті для льотчиків, 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. 6.2. 

З таблиці видно, що деякі психофізіологічні показники є інформативними 

для льотчиків усіх типів літальних апаратів, наприклад, «Пам'ять час вірної 

відповіді». Різниця виділених коридорів є в тому, що цей коридор для льотчиків 

в залежності від різних типів літальних апаратів буде неоднаковим. Інші 

інформативні показники притаманні льотчикам трьох типів літальних апаратів: 

«Пам'ять час помилкової відповіді», «Пам'ять кількість помилкових відповідей», 

«СЗМР час реакції», «СЗМР стандартне відхилення». При чому ці показники не 

є інформативними для льотчиків транспортної авіації. Ймовірно вони мають 

другорядне значення для цих льотчиків. Більша частина показників стосується 

двох типів літальних апаратів: «ПЗМР стандартне відхилення», «СНП», «СНП 

кількість виконаних завдань», «РРО час випередження», «РРО час запізнення», 

«РРО кількість випереджень», «ОП час вірної відповіді», «ОП кількість 

помилок», «ЧВз», «Схильність до ризику» кількість відповідей «Да». Інші 

інформативні показники зустрічаються лише один раз – це «КЧСМ праве око», 

«КЧСМ ліве око», «ПЗМР час реакції», «СЗМР помилок інструкції», «ФРНП», 

«РРО кількість запізнень», «КП кількість вірних відміток». 
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Таблиця 6.2 

Межі коридору можливих змін психофізіологічних параметрів льотчиків в 

залежності від типу літального апарату 

 

Примітка: жирним шрифтом виділені інформативні показники. 

 

 Як видно, неспецифічні психофізіологічні параметри для льотчиків різних 

літальних апаратів (які охоплюють три чи чотири типи літальних апаратів)  менш 

№ 

п/п 

Показники Надзвукові Дозвукові Вертольотчики Транспортні 

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

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

3 ПЗМР час реакції, мс 252 – 333 262 – 338 252 – 344 259 – 341 

4 ПЗМР стандартне відхилення 25 – 87 16 –101 22 – 100 22 – 110 

5 ПЗМР помилок пропуску 0 – 1 0 –1 0 – 1 0 – 1 

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

7 СЗМР  стандартне відхилення 49 -139 60 –133 43 – 135 48 – 138 

8 СЗМР помилок інструкції 0 -5 1 –6 0 – 8 0 – 5 

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

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

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

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

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

14 РРО кількість випереджень 1 – 5 1 – 5 1 – 6 1 – 4 

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

16 ТУ, кількість вірних відміток 21 – 25 21 – 25 21 – 25 21 – 25 

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

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

19 ОП час помилкової відповіді, 

мс 

6422 – 

15346 

4436 – 

16801 6100 – 16228 5004 – 18966 

20 ОП кількість помилкових 

відповідей 1 – 4 1 – 3 1 – 4 1 – 3 

21 ОП кількість вірних відповідей 17 – 20 17 – 20 16 – 20 17 – 20 

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

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

24 КП, кількість вірних відміток 13 – 17 13 – 17 13 – 17 13 – 17 

25 КП, кількість помилкових 

відміток 1 – 4 1 – 4 1 – 4 1 – 3 

26 Кількість відповідей «ДА» в 

тесті «Схильність до ризику» 4 – 10 2 – 10 1 – 10 4 – 10 

27 ЧВз, мс 103 – 205 99 – 187 92 – 199 91 –208 
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представлені в ряді досліджених характеристик. Це свідчить про те, що 

діяльність льотчиків в залежності від типу літальних апаратів ґрунтується на 

різних психофізіологічних функціях. Більшість характеристик стосується двох чи 

навіть одного типу літальних апаратів, що свідчить про наявність специфіки 

роботи на цих літальних апаратах. Так, для льотчиків реактивних літаків 

характерним є параметр «ПЗМР стандартне відхилення», який свідчить про 

важливість рівня мобілізації льотчика в процесі діяльності. Параметр «СНП 

кількість виконаних завдань» є інформативним у льотчиків надзвукових літаків 

та вертольотчиків, що говорить про певні вимоги до сили нервових процесів у 

цих фахівців. Показник «РРО час запізнення» є інформативним для 

вертольотчиків та транспортної авіації, що свідчить про можливість існування у 

них дещо сповільненої реакції на об’єкт, що рухається по відношенню до інших 

фахівців. «ОП час вірної відповіді» інформативний для льотчиків дозвукової та 

льотчиків транспортної авіації. «ОП кількість помилкових» для вертольотчиків 

та льотчиків транспортної авіації. Такий параметр як «ЧВз» є інформативним для 

льотчиків надзвукової та транспортної авіації. Унікальним для вертольотчиків є 

параметр «КЧСМ для правого ока», а для льотчиків транспортної авіації «КЧСМ 

для лівого ока». Цей показник свідчить про  важливість рівня розвитку втоми для 

цього контингенту. Для вертольотчиків інформативним є «ПЗМР час реакції». Це 

можна пояснити тим, що при польотах літаючи на надмалих висотах потрібно 

швидко реагувати на зовнішні сигнали. Інформативними для льотчиків 

дозвукової авіації є «СЗМР помилок пропуску» тому, що їх робота пов’язана з 

постійною потребую реагувати на велику кількість зовнішніх подразників при 

здійсненні поземних польотів. Для льотчиків транспортної авіації – «СЗМР 

помилок інструкції» це можна пов’язати з особливістю їх льотної діяльності.  Для 

льотчиків дозвукової авіації важливим є параметр «Схильність до ризику» але він 

коливається в досить широких межах. Визначений розподіл інформативних 

характеристик (наявність деякого невеликого числа неспецифічних та великої 
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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. 

 Однією з важливих психофізіологічних характеристик льотчиків є 

«Схильність до ризику». Цей параметр може буди різним для військових та 

цивільних льотчиків. Підвищений рівень ризикованості у військових льотчиків 

можна пояснити тим, що вони мають боротись з ворогом і у них частіше 

виникають ситуації, де потрібно швидше приймати нестандартні рішення 

(ризикувати для виконання завдання). У цивільних льотчиків такі ситуації 

зустрічаються набагато рідше. «Схильність до ризику» передбачає наявність 

такого емоційного стану, коли льотчик може обирати найбільш раціональну з 

його погляду стратегію дій. Не завжди ця стратегія є оптимальною, але 

відсутність потреби ризикувати, мабуть, не може сприяти виконанню складних 

завдань. 

 

6.3. Обґрунтування важливості параметру «Схильність до ризику» для  

визначення рівня професійної придатності льотного складу 

Дослідження проведенні вище (табл. 6.2) показують, що параметр 

«Схильність до ризику» є інформативним для льотчиків двох типів літальних 

апаратів – дозвукової та транспортної авіації. Але оскільки вимірювання самого 

параметру «схильності до ризику» є не дуже досконалим можна думати, що і для 

інших льотчиків цей параметр є вкрай важливим. Для дослідження цієї гіпотези 

було проведено покроковий множинний регресійний аналіз комплексу 

незалежних психофізіологічних показників (як незалежних змінних) та 

характеристики ризикованості дії льотчиків (як залежної змінної). Результати 

цього дослідження представлені в табл. 6.3.  
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Таблиця 6.3 

 Інформативні психофізіологічні характеристики, що пов’язані зі 

схильністю до ризику у льотчиків в залежності від типу літального апарату 

№ 

п/п 

Показники Надзвукові Дозвукові Вертольотчики Транспортні 

1 КЧСМ (праве око), Гц - -   

2 КЧСМ (ліве око), Гц + -  - 

4 ПЗМР стандартне 

відхилення - +   

5 ПЗМР помилок пропуску - +  - 

6 СЗМР час реакції, мс   +  

7 СЗМР стандартне 

відхилення + + - - 

8 СЗМР помилок пропуску + + +  

9 СЗМР помилок інструкції - -   

10 ФРНП, мс -  -  

11 СНП, мс  +   

12 СНП кількість завдань + + -  

14 РРО час випередження, мс  +  - 

15 РРО час запізнення, мс  -  + 

16 РРО кількість 

випереджень  +  - 

17 ТУ, кількість вірних 

відміток  -  + 

18 ТУ,  витрачений час, с + -  + 

19 ОП час вірної відповіді, 

мс - -   

20 ОП час помилкової 

відпові, мс  +   

21 ОП кількість вірних 

відповідей   +  

22 КП, час вірної відмітки, с -    

23 КП, час помилкової 

відмітки, с - +  - 

24 КП, кількість вірних 

відміток    + 

25 КП, кількість помилкових 

відміток  - + - 

26 ЧВз - -   

Примітка: 

(+) – позитивні зв’язки з параметром «Схильність до ризику»;  

(-) – негативні зв’язки з параметром «Схильність до ризику». 
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 В наведеній таблиці можна помітити, що кількість зв’язків параметру 

«Схильність до ризику» з іншими психофізіологічними характеристиками є 

неоднаковою. Для льотчиків надзвукової та дозвукової авіації характерна велика 

кількість зв’язків, а для вертольотчиків та льотчиків транспортної авіації – 

набагато менша. Це свідчить про те, що у льотчиків надзвукової та дозвукової 

авіації параметр «Схильність до ризику» є складовою частиною більшої кількості 

інших психофізіологічних параметрів. І навіть якщо цей параметр «Схильність 

до ризику» в прямому вигляді не міститься серед інформативних характеристик 

цих фахівців, то він опосередковано всеж таки впливає на досить велику кількість 

психофізіологічних характеристик. Теж саме можна відмітити для 

вертольотчиків, де цей параметр в багатьох випадках присутній тільки 

опосередковано. Розглядаючи потужність присутності зв’язків зі схильністю до 

ризику в різних психофізіологічних характеристиках слід відзначити, що 

найбільш потужним є зв'язок з параметром «СЗМР стандартне відхилення». 

Менш вагомими є параметри «КЧСМ для лівого ока», «СЗМР помилка 

пропуску», «СНП кількість завдань», «ТУ, витрачений час», «Пам'ять кількість 

помилкових». Інші зв’язки є більш специфічними для льотчиків певних літальних 

апаратів.  

Важливим є ефект наявності позитивних і негативних психофізіологічних 

характеристик з рівнем схильності до ризику. Загально відомо, що позитивні 

зв’язки підсилюють взаємодію різних психофізіологічних функцій. Тому 

наявність великої кількості позитивних зв’язків є ознакою мобілізації цих 

функцій для виконання завдань. Негативні зв’язки є стабілізуючими. Вони 

компенсують дію підвищеного рівня відповідних психофізіологічних функцій. 

Тому наявність великої кількості негативних зв’язків свідчить про можливу 

гармонізацію психофізіологічних процесів, які забезпечують професійну 

діяльність льотчиків.  
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 Додатково слід відзначити, що льотчики надзвукової та дозвукової авіації 

мають велику кількість позитивних і негативних зв’язків з параметром 

«Схильність до ризику». Це може свідчити, по-перше: про більш інтенсивну 

гармонізацію процесів забезпечення ефективної професійної діяльності, а по-

друге: про кращий стан функціональних резервів у льотчиків цих груп.  

Якщо з такої позиції розглядати групу вертольотчиків, то тут потрібно 

відмітити значно меншу кількість зв’язків параметру «Схильність до ризику» з 

іншими психофізіологічними функціями. Такий феномен можна трактувати з 

кількох позицій. По-перше, наявність невеликої кількості від’ємних зв’язків 

може свідчити про менш потужну гармонізацію функцій у вертольотчиків у 

порівняння з іншими групами. По-друге, побічно це може свідчити про те, що 

параметр ризику в меншій мірі впливає на характер змін деяких 

психофізіологічних функцій у вертольотчиків. По-третє, опосередковано можна 

вирішити, що стан здоров’я вертольотчиків є не таким стабільним як у осіб інших 

груп. Такий стан справ формується за рахунок великої завантаженості 

вертольотчиків у сучасних умовах.  

Група льотчиків транспортної авіації – проміжна між групою надзвукових, 

дозвукових та вертольотчиків. Тут є достатня кількість негативних стабілізуючих 

зв’язків та достатня кількість мобілізуючих позитивних зв’язків, що свідчить про 

задовільний стан здоров’я цього контингенту льотчиків та достатньо великий 

рівень їх мобілізаційного потенціалу. 

 Таким чином, параметр ризику прямо чи опосередковано значним чином 

впливає на психоемоційний стан льотного складу, сприяє формуванню їх 

поведінки в різних ситуаціях. Також слід підкреслити, що отримані дані 

підтверджують особливість діяльності та впливу цієї діяльності на 

психофізіологічні функції кожної з досліджених груп льотчиків. 
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6.4. Критерії оцінки ступеня професійної придатності льотного складу 

 Оцінка придатності представників льотного складу при проведенні 

моніторингу психофізіологічних якостей цих фахівців складається з двох етапів. 

На першому етапі потрібно використовувати критерії, наведені в табл. 6.2., за 

якими можна визначити непридатних льотчиків згідно з  типом 

використовуваних ними літальних апаратів. При появі такого висновку потрібно 

врахувати той факт, що виявлені негативні відхилення професійно важливих 

якостей  можуть бути наслідком прояву багатьох причин: втомленості льотчика, 

наявності в нього невеликих відхилень в стані здоровʼя, незрозумілості 

процедури виконання психофізіологічних тестів тощо. Тому потрібно виявити 

причини набуття таких відхилень та виключити їх вплив на працездатність 

льотчика.  Ще одним заходом, який дозволяє уникнути негативного висновку є 

тренування психофізіологічних функцій, що дозволяє посилити рівень їх прояву 

та надати впевненості льотчику при виконанні наступних повторних 

психофізіологічних досліджень. 

 Для льотчиків, 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 їх праці за критеріями, 

запропонованими в розділі 6.1. Оцінка ефективності праці здійснюється окремо 

для льотчиків, які експлуатують певні типи літальних апаратів за наведеними 

нижче розвʼязувальними правилами.    

 

Льотчики надзвукових літаків: 

 

ЛН=-204,5+287781,9×(ДНП2)-0,0047×(СНПкз2)+0,3334×(КПкпв2)+1,498× 

(КПчвв)+2,253×(СНПкз)+0,0005×(ЧВз2)-0,0002×(РРОчв)+0,0132×(КПчпв)-

0,1932×(ПЗМРсв)+0,0003×(ПЗМРчр2)-0,0001×(СЗМчр)+0,0025×(СЗМРсв2)-

0,5702× (СЗМРсв)-0,0001×(СНП2)-0,2125× (РРОкв)-0,063×(РРОкз2), 
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де: ЛН – оцінка ефективності праці льотчиків надзвукової авіації; ДНП – 

динамічність нервових процесів СНПкз – кількість завдань при дослідженні сили 

нервових процесів; КПкпв – кількість помилкових відміток при дослідженні 

короткострокової пам’яті; КПчвв – час, що затрачений на здійснення вірної 

відмітки при дослідженні короткострокової пам’яті; ЧВз – час вибору при 

зоровомоторних реакціях; РРОчв – час випередження при реакції на рухомий 

об’єкт; КПчпв – час, що затрачений на здійснення помилкової відмітки при 

дослідженні короткострокової пам’яті; ПЗМРсв – стандартне відхилення при 

дослідженні простої зоровомотрної реакції; ПЗМРчр – час реакції при 

дослідженні простої зоровомотрної реакції; СЗМРчр – час реакції при 

дослідженні складної зоровомоторної реакції; СЗМРсв – стандартне відхилення 

дослідженні складної зоровомоторної реакції; СНП – сила нервових процесів; 

РРОкв – кількість випереджень при реакції на рухомий об’єкт;РРОкз – кількість 

запізнень при реакції на рухомий об’єкт. 

 

Льотчики дозвукових літаків: 
 

ЛД=-1889,54+0,5893×(ОСРкпв)-0,0103×(КПчвв)+2,6229×(ПЗМРсв)- 0,0083 × 

(ПЗМРчр2)+4,7520×(ПЗМРчр)-0,3102×(КПчпв2)-0,0093× (ПЗМРсв2) +0,0029× 

(ОПчвв)+ 1,9404× (СНП) - 0,0056× (СЗМРчр2)-11,8849× (КПкпв2)-0,0024× 

(СНП2)-0,1093× (ТУквв2)+ 26,6621× (СЗМРпп)-13,0715× (ПЗМРпп)+ 4,4174× 

(СЗМРчр), 

 

де: ЛД – оцінка ефективності праці льотчиків дозвукової авіації; ОСРкпв – 

кількість позитивних відповідей при обстеженні ступеню ризику; КПчвв – час, 

що затрачений на здійснення вірної відмітки при дослідженні короткострокової 

пам’яті; ПЗМРсв – стандартне відхилення при дослідженні простої 

зоровомотрної реакції; ПЗМРчр – час реакції при дослідженні простої 

зоровомотрної реакції; КПчпв – час, що затрачений на здійснення помилкової 

відмітки при дослідженні короткострокової пам’яті; ОПчвв – час затрачений на 
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здійснення вірної відмітки при виконанні дослідження орієнтації в просторі; 

СНП – сила нервових процесів; СЗМРчр – час реакції при дослідженні складної 

зоровомоторної реакції; КПкпв – кількість помилкових відміток при дослідженні 

короткострокової пам’яті; ТУквв – кількість вірних відміток при виконні тесту 

на увагу; СЗМРпп – помилки пропуску складної зоровомоторної реакції; ПЗМРпп 

– помилки пропуску простої зоровомоторної реакції; СЗМРчр – час реакції при 

дослідженні складної зоровомотрної реакції. 

 

Вертольотчики: 

 

В=1180,8764+0,0002×(РРОчз2)+0,0037× (ПЗМРчр2)-0,6266 × (ОПкпв2)-14,2181× 

(ТУкпв2)+0,5467× (КПчвв2)-2,2260× (ПЗМРчр2)-6,8688× (ПЗМРпп)+ 0,0085× 

(СНПквз2)-15,9953× (КЧСМп)+0,1498× (КЧСМп2)-0,0005× (СЗМРсв2)-0,32025× 

(РРОкв2)-0,0040× (ФРНП2)+2,4812× (ФРНП)-4,9363× (СНПквз)-0,0086× 

(КПчпв2)-0,2118× (Пквв2)-5,5152× (КПкпв2)-93696,2545× (ДНП2)+ 3,1219× 

(РРОкв), 

 

де: В – оцінка ефективності праці вертольотчиків; РРОчз – час запізнення при 

реакції на рухомий об’єкт; ПЗМРчр – час реакції при дослідженні простої 

зоровомотрної реакції; ОПкпв – кількість помилкових відміток при виконанні 

дослідження орієнтації в просторі; ТУкпв – кількість помилкових відміток при 

виконанні коректурної проби; КПчвв – час, що затрачений на здійснення вірної 

відмітки при дослідженні короткострокової пам’яті; ПЗМРпп – помилки 

пропуску простої зоровомоторної реакції; СНПквз – кількість виконаних завдань 

під час дослідження сили нервових процесів; КЧСМп – критична частота 

світлових мерехтінь на праве око; СЗМРсв – стандартне відхилення дослідженні 

складної зоровомоторної реакції; РРОкв – кількість випереджень при реакції на 

рухомий об’єкт; КПчпв – час, що затрачений на здійснення помилкової відмітки 

при дослідженні короткострокової пам’яті; КПкпв – кількість помилкових 

відміток при дослідженні короткострокової пам’яті; ДНП – динамічність 

нервових процесів. 
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Льотчики транспортної авіація: 

 

ЛТА=134,3616+0,0010× (СЗМРчр2)+ 0,0716× (РРОчз2)+ 0,0977× (СЗМРкпі2)-

0,2508× (КЧСМл)+ 0,3802× (СЗМРсв)-0,0013× (СЗМРсв2)-1,2739× (ПЗМРпп2) 

+0,0001× (ОПчвв2)+ 0,0004× (ОПчвв)+ 0,3044× (ОПкпв2) -0,8088× (СЗМРчр) -

0,0002× (ЧВз2)+ 86449,3507× (ДНП2) +0,0001× (РРОчв2) +0,0822× (ОПквв)+ 

1,2158× (КПкпв2)-7,0081× (КПкпв)+ 0,0231× (КПчвв2),  

 

де: ЛТА – оцінка ефективності праці льотчиків транспортної авіації; СЗМРчр – 

час реакції при дослідженні складної зоровомоторної реакції; РРОчз – час 

запізнення при реакції на рухомий об’єкт; СЗМРкпі – кількість помилок 

інструкції дослідженні складної зоровомоторної реакції; КЧСМл – критична 

частота світлових мерехтінь на ліве око; СЗМРсв – стандартне відхилення 

дослідженні складної зоровомоторної реакції; ПЗМРпп – помилки пропуску 

простої зоровомоторної реакції; ОПчвв – час, що затрачений на здійснення вірної 

відмітки при виконанні дослідження орієнтації в просторі; ОПкпв – кількість 

помилкових відміток при виконанні дослідження орієнтації в просторі; ЧВз – час 

вибору при зоровомоторних реакціях; ДНП – динамічність нервових процесів; 

РРОчв – час випередження при реакції на рухомий об’єкт; ОПквв – кількість 

вірних відміток при виконанні дослідження орієнтації в просторі; КПкпв – 

кількість помилкових відміток при дослідженні короткострокової пам’яті; КПчвв 

– час затрачений на здійснення вірної відмітки при дослідженні короткострокової 

пам’яті. 

Таким чином, застосування наведених рівнянь для визначення 

прогнозованої ефективності праці за комплексом професійно важливих якостей 

дасть змогу лікарю психофізіологу більш точно виділити групу ризику зі 

прогнозовано зниженою ефективністю праці для надання льотчику рекомендацій 

щодо поліпшення працездатності, а лікуючому лікарю – надання інформації про 

можливий прихований початковий розвиток хвороб, для ретельнішого 

медичного обстеження та попередження розвитку патологій.    



126 
 

 

Висновки до розділу 6: 

1. Визначено «коридор» природних коливань психофізіологічних професійно 

важливих якостей, що притаманний льотчикам різних типів літаків (надзвукових, 

дозвукових, транспортних літаків та вертольотів), придатним до виконання 

польотів. 

2. Виявлено, що наявність специфіки керування різними типами літальних 

апаратів впливає на склад переліку та рівень розвитку інформативних 

психофізіологічних характеристик (наявність деякого невеликого числа 

неспецифічних та великої кількості специфічних показників) у цих фахівців. 

3.  Схильність до ризику прямо чи опосередковано значним чином впливає на 

психоемоційний стан льотчиків в залежності від типу літального апарату, сприяє 

формуванню їх поведінки в різних ситуаціях. Тому цей показник є 

перспективним для подальших  удосконалень критеріїв професійної придатності. 

 

Матеріали розділу 6 представлені в друкованих роботах [62].  



127 
 

РОЗДІЛ 7  

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО ВІДБОРУ І 

МОНІТОРИНГУ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ ВІЙСЬКОВИХ 

ЛЬОТЧИКІВ 

Аналіз літературних даних останніх десятиліть дозволяє знайти і 

використовувати ті аспекти наукових досліджень, які були не розвинені 

сучасниками, але їх актуальність починає виявлятися тільки зараз, коли зміст 

професійної діяльності льотчиків істотно змінилося. До таких проявів зараз 

особливостям діяльності льотчиків відносяться її інформаційні аспекти [52, 53, 

57]. Наявність потужної комп'ютерної бази робить працю сучасного фахівця 

набагато більш складною, ніж це було в попередні епохи. Справа в тому, що 

машина бере на себе ті операції і дії, які є простими, рутинними і не вимагають 

великих розумових зусиль з боку людини. Ці дії, пов'язані з найпростішим 

реагуванням на запити, становили основну частину роботи військового льотчика.  

Їх автоматизація, яка спрямована на вирішення найбільш легких завдань, зробила 

працю людини інтелектуальною, творчою, залишивши їй рішення більш 

серйозних проблем і тим самим істотно ускладнивши її повсякденну діяльність. 

В результаті цих перетворень залишились складніші завдання, які мають зовсім 

іншу природу і вимагають інших підходів до їх вирішення. Крім того, 

виробництво, насичене ще не дуже досконалими машинами і навіть роботами, 

змушує людину здійснювати додаткові дії, пов'язані з їх обслуговуванням, що 

істотно підвищує інтелектуальну складову його професійної діяльності. Однак в 

сучасному світі залишається ще багато робіт, що мають ручний компонент, але 

разом з тим, певним чином пов'язаних з сучасними комп'ютерними технологіями. 

Питома вага таких робіт поки не знижується за рахунок наявності ще 

неавтоматизованих або слабо автоматизованих ділянок різних застарілих 

виробництв і технологій. Тому наявність застарілого обладнання, як це не 
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парадоксально звучить, підвищує інтелектуальне навантаження на осіб, які його 

обслуговують, за рахунок зниженої надійності функціонування такого 

устаткування. 

 

7.1. Труднощі проведення досліджень 

Якщо, в світлі викладеного, розглянути питання психофізіології праці - 

професійний відбір та моніторинг професійно важливих якостей, які є в чомусь 

дуже близькими завданнями, то його рішення також зараз стало істотно 

серйознішим. Зазначене ускладнення сталося як за рахунок постійної і досить 

швидкої зміни змісту завдань, так і внаслідок інтелектуального наповнення  цих 

завдань. Тому зараз необхідно звернути особливу увагу на виниклі вузькі місця в 

технології проведення професійного відбору, які не були вирішені раніше або їх 

рішення було незадовільним. 

Технологія проведення професійного відбору досить громіздка. Перш за 

все, він починається з ретельного вивчення і опису професійних дій і умов, в яких 

вони здійснюються. Цей підхід очевидний і природний. Однак його реалізація 

супроводжується рядом труднощів. Вони пов'язані з тим, що психофізіолог, який 

розробляє професіограму, не є фахівцем в досліджуваній професії. Тому він не 

може знати всіх тонкощів її теоретичної і практичної бази. Звичайно, він може 

звернутися за консультацією до фахівців, які добре володіють досліджуваною 

професією. Але при цьому завжди існує певний когнітивний бар'єр між 

фахівцями різних профілів, що не дозволяє їм до кінця зрозуміти один одного. В 

результаті, розроблена психофізіологом профессиограма і психограма, не 

відображають багатьох важливих аспектів професійної діяльності військового 

льотчика. Іншими словами, з самого початку проведення професійного відбору 

виникають обставини, подолати які досить нелегко. 

Потенційні труднощі викликає також остаточне «калібрування» комплексу 

досліджуваних характеристик або визначення набору інформативних професійно 
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важливих якостей працівника досліджуваної професії. Ця процедура, як правило, 

здійснюється за допомогою значних інтелектуальних зусиль психофизиолога і / 

або за допомогою спеціальних математичних прийомів, що спираються на наявну 

у нього оцінку успішності діяльності кожного військового льотчика. 

Але і в цьому випадку творця необхідного набору професійно важливих 

якостей підстерігають значні перешкоди. Вони полягають у тому, що кількісно 

оцінити успішність діяльності теж досить важко, оскільки це поняття включає в 

себе безліч якісних і кількісних критеріїв і питань, які важко формалізувати. 

Наприклад, скільки виконано поставлених завдань, наскільки вчасно виконані 

поставлені завдання, як якісно виконані поставлені завдання. Виникають також 

проблеми інтеграції цих відомостей в одну або кілька оцінок. 

Існує, принаймні, два шляхи вирішення цих питань: за допомогою 

об'єктивних даних або суб'єктивних вражень. Але навіть обидва шляхи, що 

застосовуються разом, не можуть істотно елімінувати складність розв'язуваної 

задачі. Об'єктивні дані про успішність професійної діяльності можна отримати не 

у всіх професіях. Є ряд професій, особливо розумової і операторської праці, в 

яких кількісні дані про успішність діяльності взагалі відсутні або мають дуже 

низьку інформаційну цінність. 

В інших випадках, коли є, наприклад кількість годин нальоту, кількісні дані 

про успішність отримати можна, але їх потрібно доповнювати характеристиками 

якості виконання польотів. Суб'єктивні дані про успішність діяльності за самою 

своєю природою страждають неточністю. І об'єктивні, і суб'єктивні 

характеристики в результаті аналізу в будь-якому випадку потрібно інтегрувати 

в одну характеристику успішності діяльності. Ця процедура, не дивлячись на 

наявність безлічі математичних прийомів згортки інформації, також має елемент 

суб'єктивності, оскільки необхідно вибрати один з безлічі існуючих прийомів 

агрегації інформації. 
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Ще одна істотна перешкода в проведенні якісного професійного відбору 

пов'язана з віково-стажовими особливостями фахівців. Справа в тому, що дієво 

оцінити успішність професійної діяльності можна тільки у фахівця, який має 

достатній стаж, оскільки саме у такого льотчика є досить стабільні 

характеристики діяльності, які можна більш надійно оцінити. Отримувані на 

такого фахівця характеристики є найбільш точними, але для проведення 

професійного відбору до них необхідно робити певні поправки. 

Наявність цих поправок обумовлено тим, що у людини в процесі службової 

діяльності проявляється кілька тенденцій зміни власних професійних якостей. З 

одного боку з віком (особливо після 40 років) певні його психофізіологічні 

характеристики, як правило, дещо погіршуються [105, 144]. З іншого боку в 

процесі виконання функціональних обов’язків здійснюється тренування 

професійно важливих якостей, яке залежить від стажу діяльності. Який з цих 

процесів буде превалювати у формуванні окремої професійно важливої якості на 

конкретному проміжку часу, залежить від багатьох чинників. 

Однією з основних труднощів оцінки професійної придатності людини є 

застосування зазначених характеристик до відбору слухачів Вищих військово-

навчальних закладів. Якщо ці характеристики використовувати без поправок на 

вік і стаж, то вимоги до претендентів будуть завищеними. Виходом з цього 

положення є тестування претендентів, а потім, скажімо, через 5 років визначення 

успішності професійної діяльності цих же людей, але вже з певним стажем 

діяльності. Причому критерії придатності до діяльності необхідно розробляти на 

основі початкового тестування психофізіологічних якостей. Однак застосування 

цього прийому займає досить багато часу і коштів, а також є негнучким при 

постійній зміні вимог до професій в зв'язку з їх природним вдосконаленням. 

Як видно з наведеного опису є цілий ряд перешкод, які необхідно подолати 

в процесі підготовки до розробки критеріїв психофізіологічного професійного 

відбору. Багаторічний досвід проведення професійного відбору підказує, що для 
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реалізації цієї мети необхідно використовувати ті психофізіологічні показники, 

які є фундаментальними для придбання та ефективного використання отриманих 

професійних умінь і навичок, які незначно змінюються за короткі періоди роботи 

(зміна), а також з віком і стажем [65, 106].  

 

7.2. Підходи до тестування професійно важливих якостей 

Для оцінки вираженості тієї чи іншої якості діяльності нервової системи 

застосовують цілий ряд тестових процедур. При реалізації цих процедур 

створюються спеціальні умови для виявлення рівня розвитку досліджуваної 

якості. 

Це може бути пред'явлення різномодальної інформації з максимально 

високим темпом для оцінки функціональної рухливості нервових процесів [96]; 

пред'явлення інформації в певному темпі з максимальною тривалістю 

тестування, в умовах, коли успішність відповідних реакцій істотно не 

погіршується, що використовується для оцінки сили нервових процесів [96]; 

тривале пред'явлення однорідної інформації в повільному темпі для оцінки 

схильності до розвитку стану монотонії [50, 51] і т.д. 

Якщо не застосовувати ці спеціальні умови, то встановлення рівня розвитку 

певної індивідуально-типологічної якості стає скрутним і не точним. Разом з тим, 

має сенс завжди пам'ятати, що при виконанні людиною тестових завдань вона в 

будь-якому випадку використовує різні фундаментальні психодинамічні 

властивості свого організму (різні форми уваги, пам'яті, мислення, швидкісні 

можливості з урахуванням фонової активації організму випробуваного і ін.). В 

результаті цього при виявленні рівня розвитку одної конкретної якості в тій чи 

іншій мірі здійснюється тестування цілого комплексу взаємозалежних нервових 

процесів, і найменування цієї якості є досить суб'єктивним. Тому оцінку кожної 

з психофізіологічних якостей можна в якійсь мірі вважати інтегральною, що 
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залежить від інших психофізіологічних властивостей людського організму і умов 

їх визначення.  

Крім того, якщо професійна діяльність не пов'язана з формуванням 

високого нервово-емоційного напруження при виконанні дій, які спираються на 

конкретну психофізіологічну якість оператора, то на подібній якості взагалі 

немає сенсу грунтуватися при здійсненні професійного відбору [53]. Такий шлях 

підбору адекватних для даної діяльності професійно важливих якостей, дасть 

можливість суттєво скоротити обсяг досліджень, підвищити результативність 

професійного відбору. 

Таким чином, в практиці професійного відбору та моніторингу професійно 

важливих якостей людини доцільно підбирати певний комплекс тестів, який би 

якомога ближче моделював психофізіологічні процеси в організмі людини, що 

проходять в різних ситуаціях і умовах здійснення ним професійної діяльності. 

Перш за все, доцільно звернути увагу на ті якості, які залишаються стабільними 

в цих ситуаціях і умовах. 

 

7.3. Закономірності трансформації професійно важливих якостей за 

тривалі проміжки часу 

Якщо розглядати становлення психофізіологічних функцій фахівця в 

віковому аспекті, то, скоріш за все, певні професійно важливі якості, що 

становлять основу його професійної діяльності, будуть зберігати свій стабільний 

рівень протягом досить тривалого періоду роботи (роки, десятиліття). Можливо, 

що деякі відхилення від встановленого згодом рівня цих якостей будуть 

спостерігатися в тих випадках, коли людина сильно втомиться або захворіє [106]. 

Тому припущення про стабільність професійно важливих характеристик в часі і 

в різних ситуаціях має всі підстави на істинність в умовах «нормального» стану 

організму людини. 
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Для проведення професійного відбору та моніторингу професійно 

важливих якостей необхідно з'ясувати ще одне важливе питання: визначити 

критерії непридатності до професійної діяльності. Вирішення цього питання 

можна здійснити таким шляхом. По-перше, визначити в який бік зрушення рівня 

кожного психофізіологічного показника може свідчити про погіршення 

професійної придатності. По-друге, за допомогою певного статистичного 

критерію визначити чи відбулося достовірне погіршення конкретної 

психофізіологічної функції. В останньому випадку за рівнем негативного зсуву 

показника можна судити про ступінь придатності фахівця, який проходить 

тестування до професійної діяльності. Звичайно, цей підхід є найпростішим і 

найменш точним. Для отримання більш адекватного результату необхідно 

враховувати ступінь взаємозалежності рівнів різних професійно важливих 

якостей. Тому використання більш точних характеристик професійної 

придатності слід шукати в області застосування різноманітних множинних 

методів аналізу даних. 

 

7.4. Теоретичне обґрунтування запропонованого підходу 

Для осмислення отриманих результатів доцільно залучити положення 

теорії функціональних систем П. К. Анохіна [5]. Справа в тому, що діяльність 

людини в професії сприяє набуттю його організмом нових емерджентних 

властивостей, які охоплюють більш високу форму функціонування організму, 

сприяють його успішній роботі в професії і, які необхідно виявити в процесі 

проведення психофізіологічної експертизи. Обстановка, в якій здійснюється 

діяльність, ставить перед людиною єдине завдання – успішно виконувати свої 

професійні функції «звідси, дійсно, байдуже яка комбінація органів виконує цю 

функцію. Важливо лише одне, щоб ця комбінація органів і взаємодія частин цих 

органів приводили до сприятливих результатів в сенсі виживання виду » [5; С. 

127]. З одного боку, функціональні системи повинні швидко налаштовуватися на 
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подолання життєвої ситуації, яка виникає, а з іншого – є досить консервативні 

властивості окремих функціональних систем, які є фундаментом для формування 

поведінкових реакцій. 

Досліджуючи можливості організму долати труднощі, що виникають в 

різних життєвих ситуаціях, П.К.Анохін прийшов до висновку, що «в житті вищих 

тварин в кожен окремий момент їх активної діяльності можуть складатися 

найрізноманітніші, так би мовити, епізодичні функціональні системи, які 

пристосовують організм до певної екстремальної ситуації, що склалася » [5; С. 

129]. І далі: «завдяки цій здатності організму в кожен даний момент 

мобілізуються всі ті апарати, які призводять до досягнення певного 

пристосувального ефекту.  

Своєрідність і чіткі риси функціональних систем в таких випадках 

характеризується ще й тим, що кожна функціональна система, яка розгортається 

в даний момент є єдиною. Вона цілком займає інтегративні апарати організму і 

виключає можливість співіснування з іншими функціональними системами. ... 

Винятковість, або взаємовиключення функціональних систем, - одне з найбільш 

характерних властивостей, що підкреслюють значення функціональної системи 

як цілісної фізіологічної організації, екстрено, що складається в пристосувальний 

поведінці тварини» [5; С. 129]. 

На кожному конкретному етапі становлення своєчасного забезпечення 

організму необхідними пристосувальними реакціями потрібні як чисто 

функціональні, так і морфологічні коригування, які найбільш яскраво 

проявляються в умовах ембріонального розвитку. Закономірність такого 

становлення організму П.К.Анохін назвав системогенез, підкреслюючи, що «в 

природі йде безперервна боротьба за своєчасне дозрівання складних 

функціональних систем, і тому, природно, що у ембріона ці системи мають сенс 

тільки для майбутнього життя» [5; С.135]. Причому «гетерохронія в розвитку 

органів» є тільки найбільш видимою ознакою гетерохронного розвитку тих 
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функціональних систем, які пристосовують тварину до зовнішніх умов на всьому 

протязі її життя – від народження до старості» [5; С. 140]. 

Далі П.К.Анохін декларує, що «гетерохронность (прискорення) в розвитку 

окремих фрагментів функціональної системи залежить від ступеня складності і 

тонкощів організації цього фрагменту та його значення у виконанні функції в 

цілому. ... Якщо врахувати, що самий характер функціональної системи, її 

механіка і якість інтеграції визначаються тонкістю цих центральних 

співвідношень, то стане зрозуміло те «забігання вперед», яке ми маємо у всіх 

випадках дозрівання нервових центрів для тих чи інших функціональних систем» 

[5; С . 143-144].  

Сформульований П.К. Анохіним принцип мінімального забезпечення 

функціональної системи свідчить про те, що система «стає в якійсь мірі 

повноцінною задовго до того, як всі її ланки отримають остаточне оформлення і 

дефінітивний стан» [5; С. 146] оскільки «в найрізноманітніших умовах життя 

різних тварин можуть бути створені такі умови, при яких порятунок від ворогів 

або добування їжі стає необхідним задовго до того, як всі деталі будь-якої 

функціональної системи отримають остаточне оформлення» [5; С. 146-147]. 

Приблизно така ж картина може спостерігатися при здійсненні професійної 

діяльності. Природно, протягом усієї професійної діяльності може спостерігатися 

вдосконалення навичок і умінь фахівця, зміна індивідуального досвіду в його 

діяльності. Однак психофізіологічний «фундамент», на якому будується 

вдосконалення стратегій його діяльності, залишається незмінним, і зміна цього 

фундаменту буде торкатися всіх «надбудов», що охоплюють стратегію і тактику 

його професійної діяльності. 

Для того, щоб зрозуміти механізм збереження психофізіологічної основи 

професійно важливих якостей необхідно знову звернутися до теорії 

функціональних систем П. К. Анохіна. Виходячи з цієї теорії, в організмі 

формується внутрішня суб'єктивна модель майбутніх подій, основним критерієм 
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правильності роботи якої, служить тотожність досягнення і належного 

результату як еталону певної дії. Значна інтелектуалізація професійної діяльності 

робить актуальною постійне використання її теоретичної моделі. Мабуть, 

активне використання моделі майбутніх подій не завжди передбачає від людини 

будь-яких активних дій. Уявне «програвання» такої моделі, тобто перевірка 

гіпотези на відповідність структурі досвіду індивіда, може призвести до 

відповідного наслідку, коли в якості системоутворюючого фактору виступить 

результат тестування гіпотези у внутрішньому плані [3]. Причому, таких 

внутрішніх тестувань, які будь-яким чином не відбиваються на зовнішньому 

плані, може бути безліч. При цьому здійснюється внутрішня селекція гіпотез, що 

в кінці кінців, може привести до створення раціональної стратегії дій. Але основа 

побудови моделі - базові для даного виду діяльності функціональні системи 

залишаються незмінними. Існування подібних інтенсивних розумових операцій 

призводить до значного підвищення напруженості праці сучасних фахівців. 

Реалізації кожного з актів діяльності відповідають певні функціональні 

системи, які незмінно залучаються до процесу їх здійснення [3]. В процесі 

вдосконалення професійної діяльності кожний наступний акт проведення певної 

робочої операції відрізняється від попереднього хоча б уже тим, що йому передує 

вже більша кількість реалізованих дій, за якими отримано відповідний результат, 

а отже може характеризуватися іншими рівнями мобілізації, готовності до 

діяльності, мотивації та ін. Але в будь-якому випадку основою для побудови і 

модифікації поведінкових актів служать базові для даного виду діяльності 

функціональні системи.  Тому в більшості випадків вони повинні залишатися 

незмінними або незначно модифікуватися протягом всієї історії професійної 

діяльності фахівця. Але їх значне порушення свідчить про суттєві негативні 

зрушення функціонального стану людини, що було, власне кажучи, підтверджено 

отриманими емпіричними даними. 
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Наслідком отриманого результату є висновок, що для визначення переліку 

інформативних психофізіологічних показників необхідно виділити такі 

професійно важливі якості, які залишаються стабільними протягом всієї історії 

діяльності фахівця. Необхідно звернути увагу на той факт, що якщо з віком або 

при переживанні різних виробничих ситуацій будь-яка функція погіршується, то 

це свідчить про порушення балансу базових для даної професії характеристик 

працівників. Було б досить непереконливим знижувати вимоги до основних 

професійно важливих якостей фахівця з його віком, оскільки це зниження 

призводить до зменшення вимог до ефективного виконання його обов'язків. 

Іншим важливим наслідком проведеного аналізу є те, що критерієм професійної 

придатності фахівця під час вступу на роботу і при здійсненні моніторингу 

психофізіологічних функцій працівника є достовірне погіршення його 

характеристик за комплексом виділених професійно важливих показників.  

 

7.5. Труднощі формування висновку про професійну придатність 

фахівця 

При реалізації даного підходу до проведення професійного відбору або 

моніторингу професійно важливих якостей фахівця закономірно виникає 

питання про коректність висновків психофизіолога в разі виявлення порушень 

однієї або ряду психофізіологічних функцій у досліджуваної людини. На це 

питання не можна дати однозначної відповіді з ряду причин. 

По-перше, погіршені показники психофізіологічної функції можуть 

з'явитися внаслідок розвитку сильного стомлення, перевтоми, хронічної втоми у 

фахівця. Виявлення причин розвитку цих станів – окреме завдання, яке можна 

вирішити [17, 56, 63, 93, 217, 218]. При об'єктивній наявності цих станів у 

випробовуваних необхідно докласти зусиль для їх елімінації за допомогою 

застосування лікувальних, реабілітаційних та профілактичних заходів. Можливо, 

в цьому випадку психофізіологічний статус випробуваного відновиться і його 
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можна буде визнати придатним для виконання робіт в даній професії. По-друге, 

зниження рівня професійно важливих якостей може бути викликано їх 

детренованістю, що виникає внаслідок тривалої перерви в здійсненні професійної 

діяльності. У цьому випадку найбільш адекватним заходом є додаткове 

тренування  психофізіологічних функцій, яке може бути здійснене за допомогою 

спеціальних прийомів [ 163] і / або за допомогою поступового залучення фахівця 

в професійну діяльність. Тривалість таких тренувань може бути різною в 

залежності від рівня втрачених навичок у професійній діяльності. 

По-третє, якщо не дивлячись на вжиті зусилля психофізіологічний статус 

все ж не відновлюється необхідно передбачити більш обережний підхід до 

реалізації професійного відбору та моніторингу психофізіологічних функцій. 

При цьому доцільно враховувати ряд факторів. Найбільш важливим з них є 

фактор відповідальності професійної діяльності даного працівника. Якщо цей 

фахівець виконує роботи з підвищеною небезпекою, то, як правило, має сенс 

запропонувати йому поміняти рід діяльності. Це дасть змогу зберегти його 

здоров'я, працездатність, подовжить період його подальшої професійної 

діяльності. У разі гострої необхідності продовження діяльності фахівця зі 

зниженим рівнем деяких психофізіологічних функцій вся відповідальність за 

прийняте рішення лежить на психофізіологу. 

По-четверте, необхідно враховувати також ті психофізіологічні функції, які 

є нестабільними в різних ситуаціях. Це саме ті функції, які є чутливими 

індикаторами несприятливих процесів зниження функціональних резервів або 

розвитку стану апатії (або близьких до неї станів) до виконуваної роботи. Такими 

можуть бути формування стану монотонії, сильного стомлення, перевтоми і 

перенапруження, хронічної втоми і хронічного перенапруження, що 

розвиваються в наслідок патологічних процесів, депресивних і інших психічних 

станів інформаційного генезу. Грамотне використання отриманих індикаторів 
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дасть можливість лікарю більш ефективно керувати функціональним станом 

людини, раціонально використовувати його робочий потенціал. 

Таким чином, проведене дослідження показало можливість використання 

розробленого підходу, що використовує ідею системогенеза П.К. Анохіна про 

формування фундаментальних властивостей організму людини і тварин, 

направленому на розвиток таких функціональних систем, які забезпечують 

основні життєві процеси організму, зокрема, при здійсненні ним професійної 

діяльності. Адекватне використання інформації про стабільні і нестабільні 

психофізіологічні характеристики дасть можливість обрати раціональні шляхи 

вдосконалення процесу професійного відбору та моніторингу професійно 

важливих якостей операторів, що працюють в різних галузях держави, ліквідації 

надзвичайних ситуацій, охорони порядку і захисту країни. 

 

7.6. Алгоритм проведення психофізіологічних досліджень для 

забезпечення психофізіологічної екстертизи та моніторингу професійно 

важливих якостей льотчиків 

Як показують одержані в даному дослідженні дані нервово-емоційного 

навантаження на льотчиків різних типів літальних апаратів є неоднаковими. 

Якщо проранжувати їх робочу напругу за типом літального апарату, можна 

отримати такий ряд, кожний з елементів якого буде характеризувати підвищення 

професійного навантаження: вертольотчики, льотчики транспортної авіації, 

льотчики дозвукової авіації, льотчики надзвукової авіації. Але реальне 

навантаження на конкретного пілота, що викликане складністю виконуваного 

завдання, режиму праці тощо, може дещо змінювати порядок наведеного ряду. 

Зокрема, в даний час підвищене навантаження мають вертольотчики, які 

виконують певні завдання з переміщення людей і вантажів з пілотуванням на 

малих висотах. Тому термін чергової перевірки професійно важливих якостей 
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пілота буде залежати від напруженості праці пілота, яке може визначатися за 

«Гігієнічною класифікацією праці …» (2014 року). 

Перш за все потрібно визначитись з питанням, яке мають важливе значення 

для подальшого допуску пілота до професійної діяльності. Це стан здоровʼя 

пілота (І етап експертизи). Є декілька способів оцінки стану здоровʼя пілотів. 

Перший і найбільш точний полягає в огляді пілота комісією лікарів, що 

здійснюється в стаціонарних умовах. Але цей спосіб є дуже повільним та 

відриває льотчика від виконання завдань на певний час. Другий спосіб може 

застосовуватися для скринінгових досліджень в польових чи стаціонарних 

умовах за допомогою оцінки відповідних психофізіологічних характеристик, які 

безпосередньо повʼязані з рівнем придатності льотчика до професійної 

діяльності. За умов перевищення порогу погіршення психофізіологічних 

характеристик, отримання інформації про це визначається з допомогою 

розвʼязувальних правил, описаних в розділі 5.5, потрібно обовʼязково  проводити 

поглиблений огляд льотчика лікарем-куратором. 

Другим етапом проведення психофізіологічної експертизи є оцінка 

комплексу професійно важливих якостей льотчика з перевіркою входження 

кожного з інформативних показників до «коридору» придатності за комплексом 

психофізіологічних функцій пілота.  Викладений алгоритм проведення 

психофізіологічної експертизи наведено на рис. 7.1. 
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Рис. 7.1. Алгоритм проведення психофізіологічної експертизи. 

 

Тут показано, що перший етап психофізіологічних досліджень може 

виявити пілотів з певним негативним відхиленням стану здоровʼя. В цьому разі 

лікар-куратор повинен визначитись з подальшим ходом психофізіологічної 

екпертизи. У випадку позитивного результату психофізіологічниго дослідження 

пілот виконує тести ІІ етапу. Наявність психофізіологічних випробувань за 

запропонованим двоетапним алгоритмом може значно скоротити обсяг роботи 

медичного персоналу та зменшити період проходження психофізіологічної 

експертизи. 

Для розуміння деталей розробленого двоетапного алгоритму проведення 

психофізіологічної експертизи потрібно розглянути кожний з етапів більш 

докладно. Структурно-функціональна схема обстеження пілота на І етапі 
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проведення психофізіологічної експертизи наведена на рис. 7.2. 

 

Рис. 7.2. Клінічний маршрут осіб льотного складу та авіаційного персоналу при 

проходженні психофізіологічної експертизи (І етап визначення професійної 

придатності пілота). 

В цьому випадку після психофізіологічного обстеження можна вирішити 

наявність певних негативних відхилень в стані здоровʼя пілота (за 

розвʼязувальними правилами, розділ 5.5). Якщо пілота визнано здоровим 

виконується ІІ етап досліджень. 
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В іншому випадку лікар-куратор проводить діагностику стану здоровʼя чи 

причин порушення психофізіологічного статусу пілота. Інформація з погіршення 

психофізіологічних характеристик може бути корисною для лікаря-куратора при 

наявності у пілота прихованих форм захворювань, які ще рельєфно не 

проявляються при лікарському огляді та потребують більш ретельного 

медичного дослідження. З іншого боку така інформація може бути індикатором 

сильної втоми льотчика, проявів негараздів на роботі чи вдома, зниженням рівня 

психофізіологічних якостей, повʼязаним з недостатнім тренуванням його 

психофізіолгічних функцій (наприклад за рахунок достатньо великої перерви в 

польотах) тощо. В цьому випадку в залежності від причини погіршення 

психофізіологічного стану льотчика потрібно застосовувати різнобічні методи 

психофізіологічного тренування та організації відпочинку льотчика. 

 При наявності певних захворювань проводиться лікування льотчика з 

подальшім психофізіологічним обстеженням. У разі констатації захворювань, що 

заважають виконувати льотчику діяльність в професії, остаточне рішення 

приймає ГЛЛК. 

 Другий етап психофізіологічної експертизи полягає в отриманні інформації 

про придатність пілота керувати відповідним типом літака.  Для визначення 

порядку дій лікаря-психофізіолога щодо визначення ступеня професійної 

придатності льотчика доцільно розглянути фрагмент з більш детальним описом 

оцінки психофізіологічних якостей. Для цього була розроблена інформаційна 

технологія, алгоритм виконання якої зображено на рис. 7.3. 
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Рис. 7.3. Інформаційна технологія визначення професійної придатності льотного 

складу. 

Відповідно даному рисунку професійна придатність льотчика здійснюється 
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2) якщо кількість інформативних показників понад 50% від загальної 

кількості, то претендент вважається «в цілому придатними» для виконання 

завдань за призначенням;  

3) якщо кількість інформативних психофізіологічних показників, що 

входять  в «коридор» «норми» менша 50%, то даний досліджуваний вважається 

«не придатним» для виконання своїх професійних обов’язків та потребує 

подальшого дообстеження та лікування. 

Ця інформація є основою для формування висновку лікарем 

психофізіологом щодо ступеня придатності льотчика до подальшої роботи чи 

застосування медичних заходів відновлення його стану. 

Тепер можна розглянути повний алгоритм ІІ етапу психофізіологічної 

експертизи, наведений на рис. 7.4. Після проходження І етапу психофізіологічної 

експертизи проводиться ретельне психофізіологічне обстеження пілотів за 

комплексом інформативних психофізіологічних якостей, притаманних 

льотчикам, які керують відповідним типом літального апарату. За описаними в 

цьому розділі правилами (рис. 7.3.) визначається група придатності льотчика.  

У разі визнання льотчика «цілком придатним» чи «в цілому придатним» 

зʼявляється можливість прогнозувати ефективність його подальшої професійної 

діяльності (за розвʼязувальними правилами, описаними в розділі 6.4). Ця 

інформація потрібна не тільки лікарям ГЛЛК, але, насамперед, командуванню 

частини для планування льотних навантажень льотчика. В певних випадках, коли 

прогноз показує наявність зниженої ефективності, можна рекомендувати 

полегшений режим (менша складність завдань, адекватна тривалість виконання 

завдань тощо). При високій ефективності праці теж можна підбирати адекватні 

характеристики завдань. Цим можна забезпечити раціональне використання 

можливостей льотчика, підвищити його боєздатність та зберегти здоровʼя.  

У випадку визнання льотчика не придатним до керування даним типом 

літального апарату є два варіанти дій. Перший складається з направлення 
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льотчика на тренування психофізіологічних функцій, після чого повторно 

проводиться діагностика ПВЯ. Якщо цей захід не може покращити 

психофізіологічні характеристики льотчика, він може вважатися непридатним до 

льотної діяльності на певному типі літального апарату. Ці дані передаються на 

розгляд ГЛЛК. 

Можна констатувати, що розроблено концептуальну модель 

удосконалення кадрового складу пілотів, згідно з якою приймається рішення 

щодо подальшого проходження служби льотчика. Відповідно до цього рішення, 

якщо військовослужбовець є «цілком придатним», то він продовжує свою роботу 

на відповідному літальному апараті з наданням командиру частини прогнозу 

ефективності його професійної діяльності.  Якщо ж обстежувана особа є «в 

цілому придатною», то вона також продовжує свою роботу на відповідному 

літальному апараті. Командиру частини надається прогноз ефективності його 

професійної діяльності, а начальнику медичної служби – рекомендації щодо 

контролю за режимом праці, відпочинку та харчування та покращення рівня 

психофізіологічних якостей даного фахівця (проведення медико-психологічної 

реабілітації в міжкомісійний період). У випадку, коли льотчик визнається «не 

придатним», проводиться комплекс організаційних заходів метою якого є 

підвищеня рівня психофізіологічних якостей. Коли льотчик після проведення 

комплексу медичних заходів та психофізіологічних тренувань повторно 

визнається «не придатним» йому можуть рекомендувати перейти в іншу 

професію, що характеризується меншою напруженістю праці.  

Для реалізації наведеного алгоритму 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 

концептуальну модель покращення кадрового складу АП. 
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Рис. 7.4. Клінічний маршрут осіб льотного складу та авіаційного персоналу при 

проходженні психофізіологічної експертизи (ІІ етап визначення професійної 

придатності пілота). 

* В залежності від групи придатності рекомендації можуть бути 

наступні: 
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- «цілком придатні» – рекомендації відсутні; 

- «в цілому придатні» - рекомендовано спостереження лікарем частини, 

проведення медико-психологічної реабілітації в міжкомісійний період; 

- «не придатні» - рекомендовано спостереження лікарем частини, 

відсторонення від виконання польотів, проведення реабілітаційних, а за 

потреби і лікувальних заходів. 

Таким чином, для упорядкування процесу покращення кадрового складу 

АП потрібно застосовувати такі принципи: 

1. Всі льотчики, які виконують свої професійні обов’язки в різних 

умовах служби, повинні періодично проходити процедуру психофізіологічної 

оцінки їх професійно важливих якостей. 

2. Тривалість періодів між застосуванням процедур оцінки 

психофізіологічної придатності залежить від напруженості праці льотчика 

(керування тим чи іншим літальним засобом, особливо шкідливі умови праці, 

стан здоров’я льотчика). 

3. Обов’язковий вивід льотчика з професії у разі констатації його 

непридатності до льотної діяльності за психофізіологічними характеристиками.  

 

Висновки до розділу 7: 

1. Виділено особливості проведення професійного психофізіологічного 

відбору і моніторингу професійно важливих якостей фахівця, які ускладнюють 

отримання цінної інформації про його професійну придатність. 

2. Здійснено теоретичне обґрунтування розроблених підходів до виявлення 

професійно важливих якостей оператора, що співвідноситься з основними 

підходами системогенезу П.К.Анохіна. 
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3. Розроблено алгоритм проведення психофізіологічних досліджень для 

забезпечення психофізіологічної екстертизи та моніторингу професійно 

важливих якостей льотчиків. 

Матеріали розділу 7 представлені в друкованих роботах [60, 66, 168]. 
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 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, що супроводжують погіршення стану 

здоров’я, та критерії професійної придатності  пілотів до експлуатації різних 

типів літальних апаратів за комплексом специфічних професійно важливих 

якостей.  

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 



151 
 

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. За 

допомогою дискримінантного аналізу розроблено розв’язувальні правила, що 

дозволяють за комплексом психофізіологічних характеристик (час вірної 
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відповіді, сила нервових процесів, час запізнення реакції на рухомий об’єкт, 

функціональна рухливість 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 

регресійого аналізу розв’язувальними правилами визначити прогнозований 

рівень ефективності праці придатних до професійної діяльності льотчиків для їх 

ефективного навантаження при виконанні службових обов’язків. 
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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.   
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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-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 чи лікування і повторити обстеження. 
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Додаток А 

Анкета  
виявлення гігієнічних особливостей умов праці  

авіаційного персоналу державної авіації України 
Дата обстеження________________. Дата народження_________________.  
Дата крайньої відпустки____________________. Освоєне повітряне 

судно___________. Загальний наліт______годин. Клас__________ Наліт за 
крайній рік_________годин. Стаж (загальний/льотний) _____________.  
 

Прочитайте, будь-ласка, уважно анкету та виберіть відповідь, яка Вам 
найбільш підходить з переліку і обведіть відповідну цифру кружечком. 
Фактор напруженості праці. 
1. Оберіть найбільш характерний зміст Вашої роботи: 

 1. Відсутня необхідність прийняття рішення 
 2. Рішення простих альтернативних завдань згідно з інструкцією 
 3. Рішення складних завдань з вибором за відомим алгоритмом (робота за  
серією інструкцій). 
 4. Творча діяльність, що вимагає вирішення складних завдань при 
відсутності алгоритму; особисте керівництво в складних ситуаціях. 

2. Наявність зовнішніх команд та сигналів, їх оцінка; оберіть категорію, що 
найбільш зустрічається у вашій професійній діяльності: 
 1. Сприймання команд, але немає потреби в корекції дії. 
 2. Сприймання команд з наступною корекцією дії та операцій. 
 3. Сприймання команд з наступним порівнянням та узагальненням. 
 4. Сприймання команд з наступною комплексною оцінкою 
взаємопов'язаних параметрів. Комплексна оцінка всієї виробничої діяльності. 

3. Ваші службові функції за ступенем складності завдання: 
 1. Обробка та виконання завдання 
 2. Обробка, виконання завдання та його перевірка 
 3. Обробка, перевірка і контроль за виконанням завдання. 
 4. Контроль та попередня робота з розподілу завдань іншим особам 

4. Характер виконуваної Вами роботи: 
 1. Робота за індивідуальним планом 
 2. Робота за встановленим графіком з можливим його коректуванням у ході 
діяльності. 
 3. Робота в умовах дефіциту часу. 
 4. Робота в умовах дефіциту часу та інформації з підвищеною 
відповідальністю за кінцевий результат. 

Прочитайте, будь-ласка, уважно твердження та вертикальною лінією 
позначте  Вашу відповідь 

 
5. Тривалість напруженої роботи в % від робочого дня  

„0 100%” 
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6. Відчуття напруженості від інтенсивності команд і сигналів за робочий день  
„слабке сильне”. 

7. Спостереження за екранами відеотерміналів за день  
„0 8 годин”; 

8. Яка середня тривалість розмов за допомогою засобів зв’язку в день  
„08 годин”, 

9. Оберіть ступінь Вашої відповідальності за результатами власної діяльності: 
 1. Несу відповідальність за виконання окремих елементів завдання. 
Потребую додаткових зусиль в роботі з боку працівників; 
 2. Несу відповідальність за функціональну якість допоміжних завдань. 
Потребую додаткових зусиль з боку керівництва. 
 3. Несу відповідальність за функціональну якість основної роботи 
(завдання). Потребую виправлень за рахунок додаткових зусиль всього 
колективу (групи, бригади та ін.); 
 4.Несу відповідальність за функціональну якість кінцевої продукції, 
роботи, завдання. Неправильні рішення можуть викликати пошкодження 
обладнання, зупинку технологічного процесу, можливу небезпеку для життя; 

10. Ризик для власного життя „виключений”, „можливий” (підкресліть вірне); 
11. Ступінь відповідальності за безпеку інших осіб „виключений”, „можливий” 

(підкресліть); 
12. Одноманітність роботи  

„великамала”; 
13. Час роботи без зовнішніх дій у % від робочого дня  

„0%100%”; 
14. Середня тривалість вашого робочого дня 
„624 годин”; 
15. Наявність бойових чергувань, їх кількість (___) та тривалість на місяць (___); 
16. Наявність добових чергувань, їх кількість (___) та тривалість на місяць (___); 
17. Оберіть змінність Вашої роботи: 

 1. Однозмінна робота; 
 2. Двозмінна робота; 
 3. Робота у нічну зміну (тризмінна робота); 
 4. Нерегулярна змінність  з роботою у нічний час. 

18. Наявність визначених перерв та їх тривалість за день в год. 
„03”; 

19. Рівень впливу неправильного розпорядку дня на Вашу працездатність  
„значнийнезначний”; 

 
Інформаційний фактор 
20. Рівень впливу на Вашу професійну діяльність високої складності та 

відповідальності завдань 
„значнийнезначний”; 

21. Рівень впливу на Вашу професійну діяльність небезпечності ситуації 
„значнийнезначний”; 
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22. Рівень впливу на Вашу професійну діяльність непередбачуваності, 
невизначеності ситуацій 

„значнийнезначний”; 
23. Рівень впливу на Вашу професійну діяльність дефіциту інформації  

„значнийнезначний”; 
24. Рівень впливу на Вашу професійну діяльність великого об’єму інформації 

„значнийнезначний”; 
25. Рівень впливу на Вашу професійну діяльність порушення ритму надходження 

інформації 
„значнийнезначний”; 

26. Рівень впливу дефіциту часу 
„значнийнезначний”; 

27. Рівень впливу високого темпу роботи 
„значнийнезначний”; 

28. Рівень впливу відволікання  
„значнийнезначний”; 

29. Рівень впливу на Вашу діяльність виходу з ладу технічних засобів  
„значнийнезначний”; 

 
Фактор побуту 
30. Вид водопостачання: централізоване, локальне, періодичне, привізне, 

(підкресліть вірне); 
31. Смакова якість води  

„добрапогана”; 
32. Якість організації харчування 

„добрапогана”; 
33. Регулярність харчування 

„добрепогане”;  
34. Чи задовольняли Вас умови розміщення? 

„такні”; 
35. Рівень негативного впливу на Вашу професійну діяльність неправильного 

спорядження 
„високийнизький”; 
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Додаток Б 

ПЕРЕЛІК ВЛАСНИХ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ 

ДИСЕРТАЦІЇ ТА ОСОБИСТИЙ ВКЛАД ЗДОБУВАЧА У ПУБЛІКАЦІЯХ 

ІЗ СПІВАВТОРАМИ 

 

В яких опубліковані основні наукові результати дисертації:  

1. Кальниш В.В., Пашковський С.М. Оцінка професійного здоров’я 

військових льотчиків за комплексом професійно важливих якостей. Збірник 

наукових праць Української військо-медичної академії. Вип. 50, 2018, С 58-74 

(Дисертантом проведено огляд літератури, виконано психофізіологічні 

дослідження, аналіз отриманих даних, сформульовано висновки, підготовлено до 

друку). 

2. Пашковський С.М. Характеристика впливу компонентів фактору 

напруженості праці на військових льотчиків. Український журнал з проблем 

медицини праці. 2019 № 15(2), С 162-173. (Дисертантом проведено огляд 

літератури, виконано гігієнічне дослідження, аналіз отриманих даних, 

сформульовано висновки, підготовлено до друку). 

3. Пашковський С.М. Особливості змін психофізіологічних якостей у 

військових льотчиків. Український журнал з проблем медицини праці. 2017 № 

2(51), С 12-22. (Дисертантом проведено огляд літератури, виконано 

психофізіологічні дослідження, аналіз отриманих даних, сформульовано 

висновки, підготовлено до друку). 

4. Кальниш В.В., Пашковский С.Н., Стасишин Р.О. Пути 

совершенствования психофизиологического отбора и мониторинга 

профессионально важных качеств операторов. Український журнал медицини, 

біології та спорту. 2017. № 2(4). С. 149-160. (Дисертантом проведено огляд 

літератури, виконано психофізіологічні дослідження, аналіз отриманих даних, 

сформульовано висновки, підготовлено до друку). 
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5. Кальниш В.В., Щепанков С.М., Пашковський С.М. Психофізіологічні 

характеристики функціонального стану льотного складу, що брали участь у 

миротворчій місії на африканському континенті. Фізіологічний журнал. 2017. № 

6. С. 31-38. (Дисертантом проведено огляд літератури, виконано 

психофізіологічні дослідження, аналіз отриманих даних, сформульовано 

висновки, підготовлено до друку). 

6. Кальниш В.В., Щепанков С.М., Середа І.К., Пашковський С.М. 

Особливості вікових змін професійно-важливих просихофізіологічних якостей 

льотного складу. Військова медицина України. 2018. Том 18 № 4. С 62-71. 

(Дисертантом проведено огляд літератури, виконано психофізіологічні 

дослідження, аналіз отриманих даних, сформульовано висновки, підготовлено до 

друку).  

7. Кальниш В.В., Пашковський С.М. Професійний відбір та моніторинг 

професійно важливих якостей льотчиків в залежності від типу літальних 

апаратів. Військова медицина України. 2019. Том 19 № 2. С 48-54 (Дисертантом 

проведено огляд літератури, виконано психофізіологічні дослідження, аналіз 

отриманих даних, сформульовано висновки, підготовлено до друку). 

У наукових фахових виданнях що цитується в WEB OF SCIENCE та 

входить до переліку наукометричних видань: 

8. 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 огляд літератури, виконано психофізіологічні 

дослідження, аналіз отриманих даних, сформульовано висновки, підготовлено до 

друку). 

Які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

9. Щепанков С.М., Кравчук В.В., Пашковський С.М. Динаміка 

психофізіологічних характеристик функціонального стану льотного складу, що 
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брали участь у миротворчій місії на африканському континенті. «Нове у медицині 

сучасного світу»: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної 

конференції. м. Львів, 24-25 листопада 2017 року. Л.: Громадська організація 

«Львівська медична спільнота», 2017. С. 76-80. (Дисертантом проведено 

експериментальне дослідження, виконано аналіз отриманих даних, 

сформульовано висновки, підготовлено тези до друку).  

10. Щепанков С.М., Кравчук В.В., Пашковський С.М. Оцінка рівня 

напруження і втома, що розвиваються в осіб льотного складу під час їх участі в 

миротворчій місії на території африканського континенту. «Сучасні тенденції у 

медичних та фармацевтичних науках»: збірник матеріалів Міжнародної 

науково-практичної конференції. м. Київ, 1-2 грудня 2017 року. Міжнародній 

науково-практичній конференції (1-2 грудня 2017 р.,). К.: «Київський медичний 

науковий центр», 2017. С. 92-96. (Дисертантом проведено експериментальне 

дослідження, виконано аналіз отриманих даних, сформульовано висновки, 

підготовлено тези до друку).  

11. Пашковський С.М. Характеристика відчуття впливу компонентів 

фактору напруженості праці на військових льотчиків. «Досягнення медичної 

науки як чинник стабільності розвитку медичної практики»: збірник матеріалів 

Міжнародної науково-практичної конференції. м. Дніпро, 8 - 9 березня 2019 

року. Д.: «Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2019. С. 78-83. 

(Дисертантом проведено гігієнічні дослідження, виконано аналіз отриманих 

даних, сформульовано висновки, підготовлено тези до друку).  

12. Щепанков С.М., Пашковський С.М., Рудковська С.С. Оцінка 

професійного здоров’я військових льотчиків за комплексом професійно 

важливих якостей. «Актуальні питання медичної теорії та практики»: збірник 

матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. м. Дніпро, 7 - 8 

грудня 2018 року. Д.: «Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 
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2018. С. 88-93. (Дисертантом проведено психофізіологічні дослідження, 

виконано аналіз отриманих даних, сформульовано висновки, підготовлено тези 

до друку). 

13. Щепанков С.М., Пашковський С.М. Особливості вікових змін 

психофізіологічних якостей льотного складу. «Нові досягнення у галузі медичних 

та фармакологічних наук»: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної 

науково-практичної конференції м. Одеса, 16 - 17 листопада 2018 року. Д.: 

«Південна «фундація медицини», 2018. С. 88-93. (Дисертантом проведено 

психофізіологічні дослідження, виконано аналіз отриманих даних, 

сформульовано висновки, підготовлено тези до друку). 

14. Пашковський С.М. Характеристика вікових аспектів 

психофізіологічних якостей у військових льотчиків. «XVI-е чтение В.В. 

Подвысоцкого»: Бюллетень материалов научной конференции (18-19 мая 2017 

года)., Одеса: УкрНИИ медицины транспорта, 2017. С 269-272. (Дисертантом 

проведено психофізіологічні дослідження, виконано аналіз отриманих даних, 

сформульовано висновки, підготовлено тези до друку). 

Опубліковані праці, які додатково відображають результати дисертації 

15. Методики обстеження під час проведення лікарсько-льотної експертизи: 

посібник для лікарсько-льотних комісій / В. В. Бондарчук, О. В. Варченко, С.М. 

Пашковський [та ін.]. Київ, 2015. 432 с. 

16. Методики обстеження під час проведення лікарсько-льотної 

експертизи: посібник для лікарсько-льотних комісій / М. М. Безулий, О. В. 

Варченко, С. М. Пашковський [та ін.]. Київ, 2018. 432 с. 

17. Основи організації медичного забезпечення Повітряних Сил Збройних 

Сил України: навчальний посібник / М. І. Бадюк, С. С. Будяк, С.М. Пашковський 

[та ін.] ; Міністерство оборони України, Українська військово-медична академія. 

- 2-ге вид., перероб. і доп. - Київ : СПД Чалчинська Н.В., 2018. - 170 с. 
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Доповіді на наукових конференціях без публікацій 

1. Пашковський С.М. Вікові особливості зміни психофізіологічних якостей 

у військових льотчиків. «Конференція молодих вчених до 88-річчя Державної 

установи «Інститут медицини праці Національної Академії медичних наук 

України»», м. Київ, 6 грудня 2016 року. (Внесок здобувача - проведено 

психофізіологічні дослідження, виконано аналіз отриманих даних, сформульовано 

висновки, підготовлено презентацію доповіді для виступу на конференції) за 

результатами доповіді отримано 3 місце в конкурсі наукових робіт молодих 

вчених). 

2. Пашковський С.М. Особливості професійного відбору військових пілотів 

«Актуальні питання гігієни праці та професійних захворювань» науково-

практична конференція (до 90 річного ювілею ДУ «ІМП імені Ю.І. Кундієва 

НАМН»), м. Київ, 5 грудня 2018 року. (Внесок здобувача - проведено 

психофізіологічні дослідження, виконано аналіз отриманих даних, сформульовано 

висновки, підготовлено презентацію доповіді для виступу на конференції). 

 

  



188 
 

Додаток В  

АКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
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