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АНОТАЦІЯ 

 

Щепанков С.М. Динаміка психофізіологічних станів 

військовослужбовців авіаційних підрозділів миротворчого контингенту під 

час проходження військової служби в країнах африканського континенту. - 

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, 2019. 

У дисертаційній роботі наведене теоретичне узагальнення і нове 

вирішення актуальної проблеми щодо визначення закономірностей 

трансформації психофізіологічного стану військовослужбовців авіаційних 

підрозділів миротворчого контингенту під час проходження військової служби 

в країнах африканського континенту та розробка на цій основі рекомендацій з 

оцінки рівня втоми, профілактичних та відновлювальних заходів її зниження. 

Встановлено, що кліматичні умови професійної діяльності авіаційного 

персоналу миротворчого контингенту в Ліберії у порівнянні з аналогічними 

умовами в Україні характеризуються стабільно високими показниками 

температури та вологості повітря, відсутністю чіткої кліматичної сезонності 

за температурним чинником та її наявністю за показником кількості опадів, а 

також перевищенням межі порогової метеорологічної чутливості за 

показником перепадів температури повітря протягом «сухого» сезону. 

Підтримання штучного мікроклімату в кабіні вертольоту сприяє формуванню 

серед осіб льотного складу (ЛС) відчуття кращого температурного комфорту, 

більш високої стійкості до впливу вологості повітря та опадів у «сезон 

дощів» та викликає ефект гіршого пристосування до перепадів температури 

повітря протягом доби. Праця осіб інженерно-технічного складу (ІТС) на 

відкритому повітрі призводить до кращого пристосування до перепадів 

температури повітря протягом доби, але сприяє формуванню відчуття 
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гіршого температурного комфорту, зниження стійкості до впливу вологості 

повітря та опадів у «сезон дощів». 

Визначено, що важкість праці льотчика вертольоту оцінюється за 

класом 3.1 за даними ГКП (2014). Основним фактором, який впливає на 

важкість цього спеціаліста є фіксована поза та велика кількість стереотипних 

робочих рухів. Важкість праці авіаційного техніка, в основному, залежить від 

м’язового навантаження та вимушеної робочої пози. Важкість праці 

авіаційного техніка оцінюється на рівні 3.1. Напруженість праці льотчика 

вертольоту оцінюється класом 3.3, наземного авіаційного техніка – класом 

3.2. Діяльність льотчика вертольоту є складною за своїм змістом і характером 

та відповідальною як за результат своєї діяльності, так і за життя інших осіб. 

Робота осіб ІТС авіаційних підрозділів є одноманітною з високим емоційним 

навантаженням та характеризується дотриманням періодичних 

регламентованих перерв. 

Встановлено строки адаптації осіб миротворчого контингенту в Ліберії 

та показано кращу успішність адаптації осіб ЛС, у порівнянні з особами ІТС. 

За показниками тривожності та депресивності серед осіб ЛС зазначені 

процеси проходять значно успішніше, ніж серед осіб ІТС. За наявності на 

початку ротації контингенту значної питомої ваги (40,48%) осіб ЛС з 

низьким рівнем емоційноїстійкостічерез очікування ймовірної небезпеки, їх 

адаптація проходитьпротягом перших чотирьох тижнів перебування в місії. 

Серед осіб ІТС, адаптація є більш тривалою (близько 6 тижнів) та вимагає 

застосування заходів психологічного супроводу та реабілітації. 

Виявлено ознаки суттєвої схожості та відмінності динаміки адаптації у 

осіб ЛС та ІТС. Наявність тотожності динаміки депресивності та 

психологічного клімату у колективі пов’язані з дією однакових для них 

зовнішніх факторів, а відмінність реактивної тривожності та ступеня 

готовності до ризику пов’язана зі специфікою їх професійної діяльності. 

Виділені три періоди, які характеризуються синхронністю змін 

психологічних показників в обох досліджених групах фахівців: початковий 
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період адаптації до нових умов професійної діяльності та життєдіяльності в 

умовах тропіків, який охоплює біля двох місяців; період стабілізації 

психологічного стану військовослужбовців, який охоплює приблизно             

5 місяців та заключний період діяльності в місії – останні два місяці 

перебування в місії. Ці закономірності потрібно враховувати при плануванні 

графіка навантажень на військовослужбовців та при проведені 

профілактичних заходів, спрямованих на збереження здоров’я та високої 

працездатності миротворчого контингенту. 

Показано, що трансформація характеристик гемодинаміки у осіб 

авіаційного персоналу протягом 9 місяців вказує на поступовий розвиток у 

них стану хронічного напруження. Механізм розвитку цього стану у осіб ЛС 

і ІТС розрізняється як за виразністю змін гемодинамічних показників, так і за 

структурою взаємозв’язків між параметрами гемодинаміки і психологічних 

якостей, які проявляються у вигляді асоціацій характеристик функціонування 

серцево-судинної системи зі стабільними (у осіб ЛС) та швидко змінюваними 

(у осіб ІТС) параметрами емоційного стану. Встановлено, що рівень нервово-

емоційного напруження військових льотчиків, кількісно оцінений за 

ступенем зв'язності психофізіологічних характеристик після проходження 

служби в умовах миротворчої місії в Ліберії, зріс в 1,3 разу. Розроблено 

алгоритм оцінки індивідуального та групового нервово-емоційного 

напруження вертольотчиків в миротворчій місії. 

Довготривала участь у миротворчій місії (протягом 9 місяців) 

представників льотного складу призвела до розвитку у них вираженої втоми, 

що підтверджується погіршенням показників: латентного періоду простої 

зоромоторної реакціїв 1,33 разу, варіабельності простої зоромоторної реакції – 

2,1, реакцію на рухомий об'єкт до відмітки – 1,6, кількості реакцій на 

рухомий об'єкт до відмітки – 1,9, кількості реакцій на рухомий об'єкт після 

відмітки – 4,9, тривалості реакції на рухомий об'єкт після відмітки –1,8, 

тривалості орієнтації в просторі при неправильному рішенні–2,0, 

кількостітривалості орієнтації в просторі при неправильному рішенні – 2,1. 
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Розроблено розв’язувальні правила, що дають змогу за комплексом 

психофізіологічних показників проводити діагностику рівня втоми у 

авіаційного персоналу (АП) після закінчення місії. 

За результатами проведеного дослідження розроблено комплекс 

заходів з регуляції функціонального стану та методи тренування професійно 

важливих психофізіологічних якостей для миротворчого контингенту, який 

працює в умовах африканського континенту Розроблено технологію 

формування та підтримки на належному рівні функціонального стану 

авіаційного персоналу у миротворчій місії.Показано, що виділений комплекс 

психофізіологічних функцій доцільно використовувати для оцінки 

професійної придатності при проведенні професійного відбору та 

моніторингу професійно важливих якостей представників льотного складу 

миротворчої місії. 

Ключові слова: військовослужбовці миротворчого контингенту, умови 

праці, напруженість праці, психофізіологічні якості, функціональний стан. 

 

 

SUMMARY 

 

Shchepankov S.N. Dynamics of the psychophysiological states of the 

military aviation personnel of the peacekeeping mission during the service in the 

Аfrican continental countries - Qualifying scientific work on the rights of 

manuscripts. 

Dissertation on defending a Scientific Degree of a Philosophy Doctor of 

Medical Sciences in specialty 14.02.01 - Hygiene and Occupational Pathology. 

The thesis was completed in the Ukrainian Military Medical Academy, 

Kyiv, Ukraine, 2019. 

The dissertation presents a theoretical generalization and a new solution of 

the actual problem on determining regularities of transformation in the 

psychophysiological state of troops of the aviation units of the peacekeeping 
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contingent in their military service in countries of the African continent, and 

recommendations worked out for assessment of the fatigue level, including 

preventive and rehabilitation measures for its reduction.  

It was established that climatic conditions for occupational activity of the 

aviation personnel of the peacekeeping contingent in Liberia, in comparison with 

similar conditions in Ukraine, are characterized by stable indices of high 

temperature and air humidity, absence of clear climatic seasonality due to the 

temperature factor and its availability by indices of fall-outs as well as by 

exceeding the threshold of the meteorological sensitivity, according to parameters 

of air temperature changes within a "dry" season. Maintaining the artificial 

microclimate in the helicopter cabine promotes formation of feeling of a better 

temperature comfort in the crew, higher resistance to the effect of air humidity and 

to fall-outs in the "rainy season", and causes the effect of worse adaptation to 

changes in the air temperature within a day. The work of ground aviation technical 

personnel in the open air results in better adaptation to changes in the air 

temperature within a day, but contributes to formation of a feeling of worse 

temperature comfort, reducing resistance to the effect of humidity and fall-outs in 

the "rainy season". It is determined that intensity of a pilot’s work is estimated 

according to Class 3.1 by the Classification of Work on intensity (2014). The main 

factor affecting the intensity of work of such specialists is a fixed posture and a 

great number of stereotyped work movements. The severity of work of an aviation 

technichian depends, mainly, on the muscular load and on the forced work posture, 

and is estimated by Class 3.1. The tension of the pilot of the helicopter is estimated 

by Class 3.3, that of a ground aviation technician - by Class 3.2. The work of the 

helicopter pilot is rather complicated by its content and character; he responsible 

both for the result of the work and for the life of other individuals. The work of 

ground aviation technicians is monotonous with high emotional load, and is 

characterized by keeing to periodic regulated breaks.  

There were established the terms for adaptation for the peacekeeping 

contingent in Liberia, and better progress in adaptation in pilots as compared to 
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technicians. According to indicators of anxiety and depression in pilots, the 

mentioned processes in them are much more successful than in the technician 

personnel. With at the beginning of the rotation of a great number of pilots 

(40.48%) with a low level of emotional stability due to expectations of probable 

danger, their adaptation is developing during the first four weeks of staying in the 

mission. In the technician personnel the adaptation is more prolonged (about 6 

weeks) and requires a psychological support and rehabilitation measures.  

The signs of significant similarity and differences in the processes of 

adaptation in pilots and technicians have been found. The availability of the 

identity in the dynamics of depression and the psychological climate in the team 

was related on the effect of the same external factors, and the difference in reactive 

anxiety and willingness to take risk was associated with the specificity of their 

occupational activity. There were distinguished three periods, characterized by the 

synchronization of changes in psychological indicators of both groups: the initial 

period of adaptation to new conditions of occupational activity and vital activity in 

tropic conditions, covering about two months; the period of stabilization of the 

psychological state of the military personnel, which covers about 5 months, and the 

final period - the last two months of staying in the mission. These regularities 

should be taken into account when planning a schedule of work loads for 

servicemen and when carrying out preventive measures aimed at health 

preservation and high working capacity of a peacekeeping contingent.  

It was shown that the transformation of the hemodynamic characteristics in 

the aviation personnel within 9 months indicates the gradual development of the 

state of chronic strain in them. The mechanism of development of such state in 

both groups is different both by expressiveness of changes in hemodynamic 

parameters and by the structure of interrelations between parameters of 

hemodynamics and psychological qualities, manifested as associations of 

characteristics in the functioning of the CVS with stable (in pilots) and quickly 

changing parameters (in ground aviation technicians) of the emotional state. It was 

established that the level of nervous-emotional strain in military pilots, quantified 
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by the degree of the connectivity of psychophysiological characteristics after the 

service in the peacekeeping mission in Liberia, has increased by 1, 3 times. An 

algorithm for estimation of individual and group neural-emotional strain in the 

aviation personnel of the peacekeeping mission has been developed.  

A long-term participation of the flight crew in the  peacekeeping mission 

(for 9 months) caused development of signifuicant fatigue, which is confirmed by 

worsened indicators of the latent period of the simple ocular-motor reaction by 1,3 

times, variability of simple ocular-motor reactions – by 2,1, reaction to a moving 

object before a mark – by 1,6, the number of reactions to a moving object before a 

mark – by 1,9, the number of reactions to the moving object after a mark – by 4,9, 

duration of reactions to a moving object after a mark – by 1,8, duration of 

orientations in the space in incorrect decision – by 2,0, the number of orientations 

in the space in incorrect decision - by 2,1.  

The special rules have been worked out, which can help, by means of a 

combination of psychophysiological indicators, to control the level of fatigue in the 

aviation personnel after finishing the work in the mission. 

According to the results of the study, a set of measures on regulation of the 

functional state, methods on training professionally important psychophysiological 

qualities in a peacekeeping contingent, engaged in the work in the African 

continent, have been developed. The technology of formation and maintenance of 

the functional state of the aviation personnel for the peacekeeping mission at an 

appropriate level has been developed. It is shown that the distinguished 

combination of psychophysiological functions can be used to assess the 

professional suitability in occupational selecting and monitoring of the 

professionally important qualities in the aviation personnel for peacekeeping 

missions. 

Key words: servicemen of the peacekeeping contingent, working 

conditions, work intensity, psycho-physiological qualities, functional state. 

 

 



9 
 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації: 

1. Кравчук В.В., Кальниш В.В., Щепанков С.М. Втома, перевтома та 

хронічна втома осіб льотного складу. Військова медицина України. 2013. Т. 

13 № 4 С. 72-79. (Дисертантом проведено аналіз сучасної літератури, 

сформульовано висновки; підготовлено до друку).  

2. Кравчук В.В., Щепанков С.М. Особливості психологічної адаптації 

авіаційних фахівців миротворчого контингенту в умовах країн 

африканського контингенту. Проблеми військової охорони здоров’я: Збірник 

наукових праць Української військово-медичної академії. Київ, 2014. Вип. 41. 

С. 157-166. (Дисертантом виконано експериментальні дослідження, обробка 

та аналіз результатів методами статистичного аналізу; сформульовано 

висновки; підготовлено матеріали до друку). 

3. Щепанков С.М., Кравчук В.В., Пашковський С.М. Особливості вливу 

кліматичних чинників на організм авіційного персоналу миротворчого 

контингенту в Ліберії. Військова медицина України. 2016. Т. 16. № 1 С. 64-71. 

(Дисертантом виконано дослідження, обробка та аналіз результатів 

методами статистичного аналізу; сформульовано висновки). 

4. Щепанков С.М. Характеристика важкості та напруженості праці 

авіаційних фахівців миротворчого контингенту. Військова медицина України. 

2016. Т. 16. № 2. С. 102-108.  

5. Щепанков С.М. Багатомісячна динамика психофізіологічного стану 

військовослужбовців миротворчого контингенту під час проходження 

служби на африканському континенті. Сучасні аспекти військової медицини: 

Збірник наукових праць Національного військово-медичного клінічного 

центру «ГВКГ» МО України. 2016. Т. 16. № 2. С. 102-108.  

6. Кальниш В.В., Щепанков С.М. Развитие хронического напряжения 

при длительной работе летчиков-миротворцев в Республике Либерия. 

Український журнал з проблем медицини праці. 2017. № 3(7). С. 32-37. 



10 
 

(Дисертантом виконано експериментальні дослідження, обробка та аналіз 

результатів методами статистичного аналізу; підготовлено матеріали до 

друку). 

7. Кальниш В.В., Щепанков С.М. Динаміка зміни нервово-емоційного 

напруження за час перебування особового складу миротворчого контингенту 

в Ліберії. Військова медицина України. 2017. Т. 17 № 3-4. С. 99-106. 

(Дисертантом виконано експериментальні дослідження, обробка та аналіз 

результатів методами статистичного аналізу; підготовлено матеріали до 

друку). 

8. Кальниш В.В., Щепанков С.М., Пашковський С.М. 

Психофізіологічні характеристики функціонального стану льотного складу, 

що брали участь у миротворчій місії на африканському континенті. 
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виконана обробка та аналіз результатів методами статистичного аналізу; 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

АП – авіаційний персонал; 

АТ – авіаційна техніка; 

АТ – артеріальний тиск; 

Д – депресивність; 

ДАТ – діастолічний артеріальний тиск; 

ДТ – діастолічний тиск; 

ЗС – Збройні Сили; 

IК – індекс Кердо; 

ІТС – інженерно-технічний склад; 

КУ – концентрація уваги; 

М – коефіцієнт мультиколінеарності; 

ЛС – льотний склад; 

ОП– особливість орієнтування в просторі; 

ОПп – тривалість орієнтації в просторі при правильному рішенні; 

ОПн – тривалість орієнтації в просторі при неправильному рішенні; 

ОТ – особистісна тривожність; 

ПВ – питома вага; 

ПЗМР – проста зоромоторна реакція; 

ПТ – пульсовий тиск; 

РРО – реакцію на рухомий об’єкт; 

РРОд – реакцію на рухомий об'єкт до відмітки; 

РРОп – реакцію на рухомий об'єкт після відмітки; 

РТ – реактивна тривожність; 

САН – самопочуття, активність, настрій; 

САТ – систолічний артеріальний тиск; 

СЗМР – складна зоромоторна реакція; 

СР – середній ритм; 

СТ – систолічний тиск; 
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ВСТУП 

Актуальність 

Одним із основних способів міжнародного військового співробітництва 

з багатьма світовими державами є участь військовослужбовців Збройних Сил 

(ЗС) України у миротворчих місіях Організації об’єднаних націй (ООН). 

Миротво́рча дія́льність полягає у використанні легко озброєних 

багатосторонніх сил для роз'єднання ворогуючих сторін в регіонах, де 

відбувається збройний конфлікт або де є угода про припинення вогню. 

Останнім часом кількість наукових публікацій, присвячених аналізу 

різних аспектів миротворчої діяльності, має тенденцію до зростання [55, 127, 

131, 146]. Разом з тим слід констатувати, що вивчення питань динаміки 

психофізіологічних станів військовослужбовців безпосередньо під час 

довготривалого перебування за кордоном поки що знаходяться не на 

належному рівні. В даний час немає значимих наукових праць, які б давали 

комплексний аналіз проблем психофізіологічного забезпечення 

миротворчості й були б здатні виступити в якості теоретичної і 

методологічної основи для її практичної організації і здійснення. Внаслідок 

цього ефективність конкретних рекомендацій, пропонованих для вирішення 

профілактичних заходів під час миротворчої діяльності, не завжди дозволяє 

приймати науково-обґрунтовані, компетентні з психофізіологічної точки зору 

рішення.  

Діяльність миротворчих підрозділів проходить у складних і часто 

екстремальних умовах, які характеризуються непростою соціально-

політичною обстановкою, незвичними клімато-географічними факторами та 

незнайомими культурно-етнічними середовищами. Весь цей широкий спектр 

несприятливих, дискомфортних і загрозливих чинників може породжувати 

високий рівень емоційного стресу [89, 111, 125]. Негативні зміни стану 

здоров’я серед миротворців, свідчать про низький рівень ефективності 

заходів медичного забезпечення діяльності зазначеної категорії 

військовослужбовців ЗС України [88]. 
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Деякі кроки щодо вивчення та вирішення зазначеної проблеми вже 

зроблено. Зокрема, подано фізіолого-гігієнічну оцінку умов професійної 

діяльності миротворців [111, 158], виявлено інформативні характеристики їх 

особистісного профілю [107, 151], психофізіологічних і соціально-

психологічних категорій професійно важливих якостей [44, 62, 63, 81], 

запропоновано інтегральні психофізіологічні критерії прогнозування 

професійної придатності [157], профілактики розвитку дизадаптаційного 

синдрому [19, 92,] та способи удосконалення заходів психофізіологічного 

відбору [155, 156].  

Проведений аналіз сучасної літератури свідчить про наявність 

повідомлень щодо стану лише окремих показників умов праці і констатують 

неоднозначну їх оцінку [12, 13]. На теперішній час дослідження впливу 

кліматичних чинників, що безумовно мають місце під час проведення 

миротворчих місій ООН у країнах африканського континенту, залишаються 

поза увагою науковців і вимагають подальшого вивчення та деталізації, з 

метою удосконалення системи лікувально-профілактичних і гігієнічних 

заходів для забезпечення успішної адаптації зазначеного контингенту до 

специфічних умов військової служби. Крім того, всі зазначені дослідження 

миротворчого контингенту проводились до або після миротворчих місій та 

охоплювали виключно осіб льотного складу, а питання динаміки 

психофізіологічних станів військовослужбовців авіаційних підрозділів 

адаптації всього авіаційного персоналу, що приймає участь у виконанні та 

забезпеченні польотів безпосереднього під час перебування на 

африканському континенті є недостатньо вивченим. 

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-медичній 

академії «Розробка критеріїв оцінки ступеня придатності за станом здоров’я 

до роботи за фахом авіаційного персоналу державної авіації України», шифр 
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«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 0116 U000449), в яких автор був 

співвиконавцем. Тему дисертації затверджено вченою радою Української 

військово-медичної академії (протокол №163 від 17 червня 2014 року). 

Мета досліджень. 

На основі виявлених закономірностей динаміки психофізіологічного 

стану авіаційного персоналу, що виконує миротворчу місію в Республіці 

Ліберія, розробити заходи з профілактики втоми та збереження його 

працездатності. 

Для досягнення поставленої мети було визначено такі завдання: 

1. Дослідити умови та особливості праці авіаційного персоналу (АП) 

під час проходження військової служби в умовах Республіки Ліберія. 

2. Виявити закономірності змін психологічного стану авіаційного 

персоналу під час довготривалого перебування в Республіці Ліберія. 

3. Встановити інформативні психофізіологічні показники, що 

віддзеркалюють динаміку психофізіологічного стану у осіб льотного та 

інженерно-технічного складу та оцінити зміни функціонального стану 

військовослужбовців впродовж перебування в миротворчій місії. 

4. Розробити підходи до оцінки динаміки розвитку нервово-емоційного 

напруження та втоми авіаційного персоналу миротворчого контингенту.  

5. Розробити рекомендації щодо збереження високої працездатності 

військовослужбовців під час перебування в миротворчих місіях. 

Об’єкт дослідження. 

Професійна діяльність та психофізіологічний стан авіаційного 

персоналу миротворчого контингенту Збройних Сил України в умовах 

перебування в Республіці Ліберія. 
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Предмет дослідження. 

Умови праці, психофізіологічні характеристики професійної діяльності 

авіаційного персоналу миротворчого контингенту, а також зміни 

психофізіологічного стану військовослужбовців в умовах перебування в 

Республіці Ліберія. 

Методи дослідження. 

Дослідження проводились в вертолітному загоні Місії ООН в 

Республіці Ліберія з грудня по серпень на двох групах військовослужбовців. 

До першої групи увійшли 40 осіб льотного складу з віком від 26 до 48 років, 

до другої групи увійшли 40 осіб наземного складу з віком від 28 до 49 років. 

Вивчена організація трудового процесу льотного та наземного складу 

за даними технічної документації, проведені хронометражні спостереження 

за ходом виконання функціональних обов’язків льотного складу під час 

польотів вертольотів та виконання трудових операцій наземним складом під 

час проведенням регламентних робіт та по підготовці вертольотів до льотних 

змін. 

Оцінка важкості та напруженості праці авіаційного персоналу 

проведена відповідно до критеріїв 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 [99]. Використані засоби вимірювання – секундомір 

механічний та рулетка вимірювальна металева. 

Оцінювання кліматичних умов здійснювалось за динамікою змін 

середньо місячних показників температури повітря, її добових перепадів і 

місячної кількості опадів протягом року в Ліберії та Україні, що визначались 

за даними метеорологічного спостереження в районі розташування 

аеродромів базування військових частин. 

Оцінювання впливу кліматичних чинників на організм АП 

миротворчого контингенту здійснювалось за показниками рівнів 
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температурного комфорту, пристосування до перепадів температури повітря, 

впливу вологості повітря та кількості опадів протягом дев’яти місяців 

перебування в Ліберії. Для цього було застосовано спеціально розроблений 

опитувальник авіаційного персоналу. 

Також під час всього часу перебування досліджувались наступні 

психологічні характеристики: реактивна тривожність (з використанням 

опитувальника Спілбергера-Ханіна), виявлення ознак депресивності (з 

використанням опитувальника Зунге-Балашової), ступеня готовності до 

ризику (застосована “Методика діагностики ступеня готовності до ризику 

Шуберта”), психологічного клімату в колективі (за методикою “Діагностика 

психологічного клімату в малій виробничій групі (В.В. Шпалинський,       

Є.Г. Шелест)”, які охоплюють групу аспектів, важливих для діяльності в 

умовах миротворчих місій [79]. Дослідження проводилось щомісячно в 

умовах індивідуальної роботи з кожним військовослужбовцем.  

Для вивчення особливостей трансформації психофізіологічних функцій 

льотного складу та оцінювання рівня емоційного напруження і втоми, що 

розвиваються за умов їх участі в миротворчій місії на території 

африканського континенту було досліджено 92 військовослужбовців 

льотного складу віком від 26 до 48 років. З них було обстежено 64 чоловіки 

до відправки в миротворчу місію та 28 чоловік після 9 міс. перебування у 

Республіці Ліберія. Дослідження виконували за допомогою програмно-

апаратного комплексу «ПФІ-2» «Хронорефлексометр» [96]. Реєстрували 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). 
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Статистичний аналіз проводили методами варіаційної статистики, 

факторного та дискримінантного аналізу за допомогою пакета програм 

STATISTICA 6.0. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає у тому , що 

вперше:  

1) оцінено кліматичні умови роботи авіаційного персоналу 

миротворчого контингенту в Ліберії у порівнянні з кліматичними умовами в 

Україні; показано особливості впливу цих умов на ефективність 

пристосування військовослужбовців до професійної діяльності в різні 

періоди їх служби в Республіці Ліберії;  

2) оцінено важкість (3 клас, 1 ступінь) та напруженість праці (3 клас, 3 

ступінь та 3 клас, 2 ступінь) відповідно льотного та інженерно-технічного 

складу безпосередньо в умовах перебування в миротворчій місії в Республіці 

Ліберія відповідно до ГКП (2014); 

3) виділено у осіб льотного та інженерно-технічного складу 

інформативні показники психологічного стану: тривожності, депресивності, 

психологічного клімату в колективі, реактивної тривожності та ступень 

готовності до ризику в умовах перебування в Республіці Ліберія; встановлено 

наявність трьох періодів перебування та терміни адаптації авіаційного 

персоналу, які характеризують розвиток психологічної напруженості різного 

рівня;  

4) встановлено перелік інформативних психофізіологічних 

характеристик, пов’язаних з розвитком втоми та погіршенням фізіологічного 

стану льотного складу: латентний період та варіабельність простої 

зоромоторної реакції, точність реакції на рухомий об’єкт, кількість 

випереджувальних реакцій на рухомий об’єкт, кількість та тривалість реакцій 

на рухомий об'єкт із запізненням, тривалість та кількість неправильних 

реакцій при орієнтації в просторі у осіб льотного складу після 

довготривалого перебування в миротворчій місії;  
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5) виявлено наявність поступового розвитку у осіб авіаційного 

персоналу стану хронічного напруження, що віддзеркалюється в 

трансформації характеристик гемодинаміки та перебудові взаємозв’язків 

цих характеристик з показниками психологічних якостей 

військовослужбовців в умовах миротворчої місії;  

6) встановлено можливість застосування коефіцієнта 

мультиколінеарності для проведення групової оцінки рівня нервово-

емоційного напруження у авіаційного персоналу, що працюють в умовах 

підвищеної небезпеки; показано, що рівень нервово-емоційного 

напруження військових льотчиків, кількісно оцінений за ступенем 

зв'язності психофізіологічних характеристик, в умовах проходження 

служби в миротворчій місії, зріс в 1,3 разу;  

7) розроблено методику групової та індивідуальної оцінки рівня 

стресу у авіаційного персоналу, які перебувають в незвичних умовах 

трудового середовища. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що: 

- оцінено умови та особливості праці авіаційного персоналу 

миротворчого контингенту, створено алгоритм прогнозування 

психофізіологічного стану в різних групах військовослужбовців; 

- розроблені розв`язувальні правила для визначення втоми авіаційного 

персоналу під час виконання миротворчої місії; 

- розроблені методичні рекомендації “Психологічні аспекти 

діяльності та методи тренування професійно важливих психофізіологічних 

якостей миротворців в умовах африканського континенту”; 

запропонований комплекс заходів регуляції функціонального стану та 

методи тренування професійно важливих психофізіологічних якостей 

зазначеного контингенту впроваджені в практику діяльності військової та 

госпітальної ланок медичної служби Збройних Сил України та включені в 

цикл лекцій Української військово-медичної академії; 
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- підготовлено "Положення про лікарсько-льотну експертизу в 

державній авіації України", затверджене наказом Міністерства оборони 

України від 20.11.2017 № 602, зареєстроване у Міністерстві юстиції 

України за № 1566/31434 від 27.12.2017; "Зміни до деяких наказів 

Міністерства оборони України з питань медико-психологічної реабілітації 

осіб льотного складу", затверджені наказом Міністерства оборони України 

від 12.12.2017 № 658, зареєстроване у Міністерстві юстиції України за     

№ 30/31482 від 09.01.2018; "Інструкція про організацію санаторного-

курортного лікування, медичної та медико-психологічної реабілітації у 

Збройних Силах України", затверджена наказом Міністерства оборони 

України від 04.11.2016 № 591, зареєстрована у Міністерстві юстиції 

України за № 1538/29668 від 28.11.2016); 

- розроблено методичні рекомендації “Методика заповнення та 

ведення медичної документації авіаційного лікаря”; 

- підготовлено два посібники для лікарсько-льотних комісій: 

“Методики обстеження під час проведення лікарсько-льотної експертизи”; 

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; 

- результати роботи впроваджені: в практику діяльності військово-

медичних закладів охорони здоров'я Міністерства оборони України (акт 

впровадження Військово-медичного департаменту Міністерства оборони 

України від 2015 р.); Центральної військово-лікарської комісії (акти 

впровадження від 2016 р. та від 2018 р.); Військово-лікарської комісії 

Центрального регіону (акти впровадження від 2016 р. та від 2017 р.); 

армійської авіації Командування Сухопутних військ ЗС України (акт 

впровадження від 12.01.2018 р.); включено в навчальний процес Української 

військово-медичної академії Міністерства оборони України (акт 

впровадження від 2016 р.). 
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Особистий внесок здобувача. 

Автором дисертаційної роботи було здійснено інформаційний пошук 

наукової літератури за темою дисертаційної роботи, розроблено програму 

наукового дослідження, визначено мету та його завдання, методологічні 

основи, методичні підходи та методи для їх вирішення. Самостійно проведені 

всі гігієнічні, медико-психологічні, функціонально-діагностичні, 

психофізіологічні дослідження та математико-статистичний аналіз. Отримані 

результати були опрацьовані сучасними медико-статистичними методами 

аналізу, що дозволило подати їх в розділах та сформулювати обґрунтовані 

висновки. Результати дослідження, наукові праці та висновки знайшли 

відображення в опублікованих наукових роботах за темою дисертації. Ідеї та 

розробки співавторів колективно опублікованих робіт у дослідженні не 

використовувалися. Автором самостійно підготовлено рукопис дисертації в 

якій висновки сформульовані разом з науковим керівником. 

Апробація результатів дисертації. 

Матеріали дисертації обговорені на міжнародній науково-практичній 

конференції «Сучасні наукові інновації» (15-16 лютого 2017 року, м. Київ), 

міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і практика сучасної 

науки» (24-25 лютого, м. Дніпро), міжнародній науково-практичній 

конференції «Рівень ефективності та необхідності впливу медичної науки на 

розвиток медичної практики» (3-4 березня 2017 року, м. Київ), міжнародній 

науково-практичній конференції «Досягнення медичної науки як чинник 

стабільності розвитку медичної практики» (10-11 березня, м. Дніпро), 

міжнародній науково-практичній конференції «Ключові питання наукових 

досліджень у сфері медицини у XXІ ст.» (14-15 квітня, м. Одеса), 

міжнародній науково-практичній конференції «Нове у медицині сучасного 

світу» (24-25 листопада 2017 р., м. Львів), міжнародній науково-практичній 

конференції «Сучасні тенденції у медичних та фармацевтичних науках» (1-2 

грудня 2017 р., м. Київ), науковій конференції Української військово-

медичної академії (20-21 квітня 2018 р., м. Київ). 
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Публікації. 

За матеріалами дисертації опубліковано 17 наукових робіт, з них 7 

статей у наукових фахових виданнях, рекомендованих МОН України (із них 

2 одноосібно), 1 стаття - у науковому періодичному виданні, що цитується в 

Scopus, Mudlayn, Publayn, Index Medicus та входить до переліку 

наукометричних видань, 1 стаття – в інших наукових виданнях; 8 тез у 

матеріалах наукових конференцій. За матеріалами досліджень видано 2 

методичні рекомендації та 2 посібники.  

Структура і об’єм дисертації. 

Робота складається із нотації; 6 розділів, які включають огляд 

літератури, матеріали і методи дослідження, результати власних досліджень, 

їх аналіз і узагальнення; висновків, рекомендацій і додатків. Робота 

викладена на 182 сторінках, містить 17 таблиць, 11 рисунків. Список 

літератури включає 210 наукових джерел, з яких 165 викладено кирилицею, а 

45 латиницею. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО УМОВИ ПРАЦІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА 

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ТА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ МИРОТВОРЦІВ 

(огляд літератури) 

 

1.1. Особливості професійної діяльності військовослужбовців під час 

виконання службових обов`язків в умовах миротворчої місії 

 

Миротворча діяльність є одним із видів праці людини в особливих чи 

екстремальних умовах і характеризується низкою особливостей: виконання 

службових обов’язків в умовах впливу на психіку військовослужбовців 

несприятливих природно-кліматичних умов території перебування, 

незнайомим культуро-етнічним середовищем, різноманіттям місць виконання 

завдань, потребою прийняття відповідальних, швидких і точних рішень, 

постійним збереженням готовності до екстрених дій, стресогенного впливу 

професійної військової праці, пов’язаної з ризиком та загрозою для життя та 

здоров’я людини тощо [2, 39, 116, 149]. 

Для військових спеціалістів миротворчих підрозділів великого 

значення набуває проблема боєздатності – тобто здатність миротворця 

виконати бойове завдання. Під боєздатністю розуміється такий стан психіки 

військовослужбовця, який характеризується готовністю якісно і своєчасно 

виконати завдання, прийняти вірне рішення й діяти відповідно до інструкцій 

і настанов. Боєздатність включає мотивацію, силу волі, здатність приймати 

рішення в умовах дефіциту часу та інформації, йти на ризик, подолання 

страху, моральний стан та цілий ряд інших соціально-психологічних якостей. 

Боєздатність особового складу визначається високим рівнем 

професіоналізму, фізичною та психологічною стійкістю, витривалістю і 

працездатністю [144].  
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Домінуючими стресорами в умовах миротворчої діяльності 

виступають: 

а) небезпека для життя (за даними ООН у період з 1948 до 1990 рр. у 

миротворчих місіях загинуло 398 чол., а з 1991 до 2001 рр. – 2114 чол.);  

б) ворожість місцевого населення; 

в) специфічні правила по відношенню до особистої зброї. Правила 

забороняють миротворцям використовувати зброю (окрім самозахисту). 

Особистісна зброя, в такому випадку, створює лише ілюзію власної 

захищеності, насправді ж зростає рівень фрустрації та психічної 

напруженості; 

г) незначна кількість медичних закладів, що не дозволяє своєчасно 

надати кваліфіковану медичну допомогу; 

д) невизначеність військово-політичної ситуації країни перебування 

[114]. 

У професії миротворця однією з найважливіших складових його 

службової діяльності є витривалість організму до впливу несприятливих 

чинників навколишнього середовища [77, 102]. Тому для підтримання 

високої працездатності велике значення мають питання акліматизації, 

адаптації та оптимізація умов праці військовослужбовців, що перебувають в 

надзвичайних умовах. 

Для детальної характеристики впливу чинників навколишнього 

середовища потрібно залучити певні дані щодо емоційного «фону», що 

виникає у військовослужбовців миротворчих місій. На формування цього 

«фону», певно, впливає специфіка служби і кліматичної зони перебування 

миротворчих контингентів: рівень відчуття страху, тривоги, внутрішнього 

напруження, загрози життю від небезпечних представників фауни та флори 

(отруйні змії, скорпіони, комахи, отруйні рослини тощо). Все це може 

призводити до підвищення нервово-емоційного напруження. 

На військовослужбовців під час виконання службових обов’язків у 

миротворчих місій має місце вплив депривації. Дослідники психічних станів 
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виділили термін «депривація», котрий означав позбавлення, втрату [76]. 

Депривація – це специфічний психічний стан, котрий виникає в результаті 

таких життєвих ситуацій, де суб’єктові не дано можливості для задоволення 

деяких його основних (життєвих) психічних потреб достатньою мірою і 

впродовж достатньо тривалого часу [6, 87, 148]. Більшість вчених під 

психічною депривацією розуміють психічний стан людини, що виник 

унаслідок незадоволення певних потреб [11, 75]. Сучасні соціально-

економічні процеси відображаються на людях нестачею часу, сил та 

можливостей для спілкування навіть з родиною, ускладнюють задоволення 

головних психічних потреб: у безпеці, повазі, любові, емоційному прийнятті 

та взаємодії з близькими. Дія на особистість психічної депривації 

починається там, де з будь-яких утворилося причин психічно недостатнє 

середовище, хоча в той же час воно може бути біологічно повноцінним [141]. 

Перебування та професійна діяльність в умовах групової ізоляції впливає на 

нервову систему людини, визиває її асенізацію, що впливає на спілкування та 

поведінку. Виснаження нервової системи приводить до дратівливості, 

нестримності, неадекватної оцінки подій, швидкої втоми та інше [76]. 

За даними лікарів антарктичних станцій, зі збільшенням часу 

експедиції збільшується частота звернень до лікарів з неврологічними 

скаргами. В групах частішають конфлікти. Для уникнення конфліктів деякі 

співробітники антарктичних станцій зменшують спілкування, уходять в себе, 

наростає замкнутість. Нерідко розвиваються неврози, депресії, які приводять 

іноді до суїцидів [76].  

З депривацією зустрічаються практично всі люди, і набагато частіше, 

чим може здатися на перший погляд. Депресії, неврози, соматичні 

захворювання, підвищена маса тіла. Нерідко коріння цих проблем пов’язані з 

дефіцитом яскравості кольорів в житті людини, недостатність емоційного 

спілкування, інформації і тощо [6, 76]. Науковці також визначають 

виникнення субклінічної депривації в умовах сучасної цивілізації [22, 90]. 
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Вивчення феномену психічної депривації розпочалося відносно 

нещодавно. На теперішній час багато уваги приділено розвитку депривації в 

дитячих колективах, колективах антарктичних станцій, у осіб, які попадають 

в екстремальні ситуації поодиноко або малими групами та інше. Тобто вплив 

психічної депривації поступово може стати загальним для всього суспільства 

та потребує його вивченню у військових колективах військовослужбовців-

миротворців. 

Таким чином участь у миротворчих місіях в сучасних умовах 

пред'являє високі вимоги до морально-психологічного і психофізіологічного 

стану військовослужбовців. Підвищена увага до вдосконалення процедур 

прогнозування успішності професійної діяльності військових фахівців з 

психофізіологічних показників в першу чергу пояснюється потребою 

сучасної армії в наявності боєздатних військових формувань і збереженні 

здоров'я військовослужбовців. Останні дані свідчать, що боєздатність частин 

і підрозділів на 65% обумовлена функціональним станом і 

психофізіологічними резервами організму військовослужбовців і тільки на 

35% залежить від технічних засобів ведення війни [101]. Слід особливо 

підкреслити, що вивченню психологічного стану військовослужбовців нині 

приділяється підвищена увага практично в усіх арміях світу, але 

психологічний статус військовослужбовців під час виконання службових 

обов’язків безпосередньо в миротворчій місії залишається недостатньо 

вивченим. 

 

1.2. Вплив умов зовнішнього середовища та праці на функціональний 

стан військовослужбовців, що перебувають в умовах миротворчої місії 

 

Дослідженню впливу окремих специфічних чинників на працездатність 

і професійне здоров’я АП під час проведення миротворчих місій ООН у 

сучасних літературних джерелах приділяється достатньо багато уваги [43,65, 

115, 136, 206]. Проте, дослідження впливу кліматичних чинників на організм 
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АП, що безумовно мають місце під час проведення миротворчих місій ООН у 

країнах африканського континенту, залишаються поза увагою науковців і 

вимагають подальшого вивчення та деталізації, з метою удосконалення 

системи лікувально-профілактичних і гігієнічних заходів для забезпечення 

успішної адаптації зазначеного контингенту до специфічних умов військової 

служби. 

Пристосування до життя в нових природно-кліматичних умовах є 

особливим випадком адаптації та визначається терміном акліматизація. Цей 

термін відображає довготривале пристосування людини до незвичайних і 

сурових кліматичних умов зовнішнього середовища [23, 95]. 

Початковою стадією акліматизації може служити теплова адаптація 

людини [1, 91]. Вплив різкої зміни кліматичних умов є тим видом стресу, з 

яким людина зустрічається частіше всього [182]. 

Незважаючи на постійне удосконалення комфортності перебування 

військовослужбовців під час виконання миротворчої місії, чинники клімату 

та мікроклімату завжди будуть чинити негативний вплив, що потребує 

високої резистентності організму миротворця. Поєднання різних за своєю 

природою чинників, безперервність, тривалість і одночасність їх дії на 

організм підсилюють шкідливий ефект [1, 65, 72,]. 

Проблема «клімат – трудове середовище – здоров’я» дуже важлива для 

людини, оскільки в одних випадках кліматичні чинники можуть позитивно 

впливати на стан її здоров’я, інших – негативно [64,84]. У будь-якому 

випадку, відбувається фізіологічне пристосування, що, значною мірою, 

залежить від умов життя, праці, побуту та харчування [27, 119, 151, 152]. Як 

наслідок, формується новий динамічний стереотип. За умов відсутності його 

формування, виникають розлади здоров’я [60, 92, 193]. Разом з тим, слід 

зазначити, що реакції людського організму на зміни кліматичних умов 

суворо індивідуальні та можуть варіювати в широкому діапазоні: від 

мінімальних, в рамках адекватної фізіологічної реакції, до так названих 

метеопатичних реакцій різного ступеня прояву, що характеризуються 
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зрушеннями загального самопочуття, настрою, працездатності, звичних 

біологічних ритмів, загостренням хронічних захворювань тощо. У деяких 

випадках, такі зміни можуть призводити до виникнення інвалідності і, навіть, 

смерті [26]. 

Результати дослідження ряду авторів [143, 145] показують, що серед 

миротворців українського контингенту лише 10,8% респондентів відносять 

“кліматичні проблеми” до розряду особливо значимих. Разом з тим, для 

миротворців інших держав ця проблема є досить значимою. Так, для вихідців 

із африканських країн, що виконували місію в Югославії, ця цифра складала 

100%, для представників Іспанії – 58%, а військовослужбовців Португалії – 

50%[7, 8]. 

У зимовий період у гірських районах Югославії через відсутність 

опалення працездатність миротворців, вихідців із південних держав, 

знижувалась “до нуля”; у миротворців з рівнинних місцевостей тропічної 

Африки спостерігалась “боязнь гір” (це проявлялось, зокрема у водіїв, в 

парадоксальному збільшенні швидкості на гірських дорогах – з метою 

якомога швидше виїхати на рівнинну місцевість). “Боязнь гір” призводила до 

зростання дорожньо-транспортних пригод. За даними О.О. Теличкіна, 

повний цикл психічної адаптації миротворців до кліматичних умов триває 

майже рік [131, 132]. 

При дослідженні стану здоров’я військовослужбовців під час 

виконання миротворчих операцій встановлено, що у переважної більшості 

(64,3 %) відбулося погіршення, у 16,9 % – не змінився; 12,5% 

військовослужбовців не можуть оцінити стан власного здоров’я; 6,3 % 

вважають, що їхнє здоров’я поліпшилося. Аналіз симптомів погіршення 

стану здоров’я з урахуванням клімато-географічних умов виконання 

миротворчої операції показав, що найбільш вираженими у миротворців, які 

виконували службові обов’язки в пустелях є зниження маси тіла (94,1 %) й 

погіршення самопочуття (91,4 %) [137, 138]. 
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При досліджені умов та характеру праці різних міжнародних 

миротворчих контингентів було встановлено, що вони відрізняються за 

параметрами напруженості та відповідали згідно з «Гігієнічною 

класифікацією праці...» (2001р.) класам шкідливості другого ступеня у 

миротворців Ліберії та шкідливості першого ступеня у миротворців Іраку. 

Зокрема встановлено, що основними й найбільш значущими наслідками 

роботи в умовах підвищеної небезпеки, поєднаних з екстремальними 

кліматичними чинниками, є суттєве зниження ефективності боєздатності 

військовослужбовців зі значним збільшенням загального рівня їхньої 

захворюваності [151, 152]. За фізіолого-гігієнічною оцінкою адаптації до 

умов жаркого вологого клімату 45,7% військовослужбовців за сукупністю 

адаптаційних показників належать до «групи ризику» [152]. У зв’язку зі 

значним впливом умов праці миротворців на їхнє здоров’я і боєздатність 

вивчення цієї проблеми набуває пріоритетного звучання. 

 

1.3. Професійно важливі якості військовослужбовців – миротворців 

 

Аналіз літературних джерел засвідчив, що виконання завдань у 

миротворчих операціях військовослужбовцями національних контингентів 

проходить у складних і часто екстремальних умовах, які характеризуються 

непростою соціально-політичною обстановкою, незнайомими географічною 

місцевістю і культурно-етнічним середовищем [54, 62, 111, 131, 143]. З 

психологічної точки зору подібні умови виконання службових обов’язків 

характеризуються присутністю й негативним впливом на психіку людини 

широкого спектра несприятливих, дискомфортних і загрожуючих факторів, 

що породжують високий рівень емоційного стресу [89, 112, 125, 132]. Це 

означає, що військовослужбовці, які приймають участь у миротворчих 

операціях, наражаються не лише на фізичну загрозу (особистому здоров’ю, 

життю), але й на значний ризик виникнення нервово-психічних розладів, 
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психічної дезадаптації й стресових станів. Останні нерідко стають 

безпосередньою причиною зривів у професійній діяльності, втрати або 

значного зниження працездатності, міжособистісних конфліктів, порушень 

дисципліни, зловживання алкоголем та інших негативних явищ [125, 131]. 

Дослідження особливостей впливу екстремальних умов, що 

характеризуються високою стресостійкістю, на психіку людини проводились 

неодноразово [ 77, 78, 132]. Результати цих досліджень свідчать про те, що 

можливість виникнення і характер психогенних розладів у середовищі 

миротворців, їх частота, вираженість і динаміка залежать від наступних 

факторів: – характеристики екстремальної ситуації (її потужності, тривалості 

дії, раптовості виникнення) [54]; – готовності миротворців до діяльності в 

складних умовах, обумовленої їх індивідуально-типологічними 

властивостями, професійно-психологічною стійкістю, вольовою і фізичною 

загартованістю [131]; – організованістю й узгодженістю діяльності в 

особливих умовах, взаємовиручкою оточуючих [163]; – наявністю очевидних 

прикладів мужнього подолання складнощів [133]. За даними В.І. Медвєдєва 

[92] вплив особливих умов миротворчої діяльності на військовослужбовців 

призводить до виникнення в останніх двох видів реакцій: адекватних і 

тривожних. Внаслідок адекватного реагування специфічні реакції організму 

спрямовуються на усунення і подолання впливу екстремальних факторів, або 

ж на підтримку необхідних видів діяльності. 

Низка вчених акцентують увагу на різнобічих функціоналих станах, що 

впливають на надійність та ефективну діяльність людини. До них належать: 

утома, хронічна втома, перевтомлення, стани гіпокінезії, монотонії та 

нервово-психічної напруги [57, 78, 153, 159]. Саме поняття психічного стану 

у практиці необхідне для того, щоб визначити можливості спеціаліста, який 

знаходиться у тому чи іншому стані, виконувати свої професійні обов’язки 

надійно і ефективно [141]. Дослідження низки науковців переконливо 

доводять, що вже сам факт направлення військовослужбовця до складу 

миротворчої місії є стресогенним [100, 128]. Особливо складно переносять 
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від’їзд молоді сім’ї, військовослужбовці, що мають хворих членів сім’ї, а 

також ті, що не мають гарантії збереження своєї посади, мають певні 

фінансові труднощі. Тривалість перебування в миротворчій місії – стресор, 

що має як негативне, так і позитивне забарвлення. Відсутність інформації про 

конкретні терміни відрядження негативно відображається на психічному 

здоров’ї самих миротворців та членів їх сімей. За даними американських 

учених, найменш стресогенними є відрядження тривалістю до 1–2 місяців 

[144]. Відрядження до чотирьох місяців – вимагає спеціальних адаптаційних 

зусиль; до шести місяців – фрустрація і стрес, викликані розлученням із 

сім’єю, досягають свого «піку». У майбутньому напруження спадає, але чим 

тривалішою була розлука з сім’єю, тим більше часу необхідно на постмісійну 

адаптацію. Пасивне перебування у складі миротворчої місії набагато 

стресогенніше, аніж активні дії, пов’язані з переміщенням країною 

перебування. Повна відсутність реальних результатів (позитивного 

зворотного зв’язку від соціального світу місії) є також сильним джерелом 

фрустрації [126, 146]. Для українських миротворців специфічним стресором є 

поганий рівень володіння англійською мовою (подекуди це викликає 

репатріацію). Досить частими є конфлікти міжнаціональних культур, релігій, 

традицій. Службовий конфлікт, перерісши в особистісний, може 

трансформуватися в національний. В умовах миротворчої діяльності значне 

місце відводиться проблемі перевтомлення – стану організму на межі 

патології, яке розвивається під впливом тривалої та безперервної роботи в 

стані втоми, або тоді, коли регламентований відпочинок між циклами роботи 

є недостатнім для відновлення фізичного і психічного здоров’я, а об’єктивно-

суб’єктивні ознаки втоми зберігаються [62, 132]. До об’єктивних ознак 

перевтомлення відносяться: розлади уваги, пам’яті, мислення, порушення 

сну, міжособистісних взаємин тощо. Головним критерієм перевтомлення 

миротворців є різке зниження боєздатності. Істотний вплив на боєздатність 

миротворців і ефективність діяльності чинить своєрідність інформації, яку 

отримує військовослужбовець. У звичайних умовах людина постійно 



39 
 

переробляє, передає і поглинає великий обсяг інформації, розподіляючи її на 

особисту, індивідуальну, спеціальну та масову. Під час виконання 

миротворчої місії така інформація, як правило, коротка, лаконічна. Із 

збільшенням тривалості виконання завдань у миротворців за відсутності 

інформації можуть виникати зміни психологічного стану [113, 144]. 

 

1.4. Проблема професійного здоров’я та особливості змін в організмі 

авіаційного персоналу та їх психофізіологічних функцій під час дії 

підвищених температур 

 

Проблема професійного здоров’я в авіації набуває значної важливості у 

зв’язку з її безпосереднім впливом на безпеку та надійність льотної 

діяльності. Так, виявлено, що в небезпечних ситуаціях льотчики, які мають 

певні діагнози, в 1,8 разу частіше, ніж здорові, припускаються помилок, у 

них в 2,7 разу частіше небезпечні ситуації закінчуються тяжкими наслідками, 

вони в 3 рази частіше відчувають стан психічної демобілізації, у 5 разів 

невдоволені собою [106]. Психосоматичні розлади відзначаються у 20% 

обстежених льотчиків і є причиною їхньої дискваліфікації на 2–2,5 роки 

раніше, ніж при інших формах захворювань [17]. Слід також наголосити на 

важливому місці суто психологічних факторів у забезпеченні успішної 

діяльності пілотів. Так, визначено, що більш ніж 70% льотчиків, які визнані 

непридатними до продовження льотної діяльності, не мають мотивації до 

льотної роботи, тоді як 30–40 років тому зі 100 дискваліфікованих льотчиків 

за станом здоров'я понад 85 мали позитивну льотну мотивацію [120]. У 

сучасних дослідженнях встановлено взаємозв'язок між, з одного боку, 

індивідуальними особливостями ряду особистісних рис льотчиків, рівнем 

їхньої задоволеності роботою, самооцінкою психологічного, фізичного і 

професійного статусу, а з іншого – показником професійної кваліфікації, що 

визначає доцільність використання перерахованих характеристик льотчиків 
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для діагностики й прогнозування їхньої професійної придатності в ситуації 

психофізіологічної експертизи. Вивчення особистісних особливостей 

льотчиків з різним станом здоров'я свідчить про наявність в осіб з 

порушеннями здоров'я більш вираженої тривожності, емоційності, психічної 

напруженості, «циклотимності» зниження почуття компетентності [120, 130], 

тобто відбувається зміна професійно важливих якостей особистості, що 

можна розглядати не тільки як суттєву ознаку порушення здоров'я, але і як 

потенційну безпосередню причину підвищення аварійності. Отже, з 

розвитком авіації, ускладненням форм й умов її застосування зростає 

значущість розвитку й функціональних можливостей психічної сфери 

людини, її здоров’я, здібностей, станів, особистісних особливостей у 

забезпеченні надійності професійної діяльності. Поняття надійності 

діяльності льотчика прийнято розглядати у двох аспектах – як професійну 

надійність і функціональну надійність. Поняття «професійна надійність» 

характеризує надійність пілота за якістю функціонування в професійній 

діяльності, точністю та своєчасністю його дій у зовнішньому плані, тобто за 

кінцевим результатом його діяльності. Функціональна надійність – це 

властивість функціональних систем пілота, що забезпечує його динамічну 

стійкість у процесі виконанні професійного завдання протягом визначеного 

часу і з заданою якістю [5]. Ця властивість виявляється в адекватному 

вимогам діяльності рівні розвитку професійно значимих психічних і 

фізіологічних функцій та механізмів їхньої регуляції в нормальних й 

екстремальних умовах. Поняття функціональної надійності відбиває характер 

енергетичного й інформаційного пристосування льотчика до процесу 

керування літаком. При вивченні функціональної надійності пілота дуже 

важливим є визначення характеру взаємозв'язків між поточним станом 

психічних і фізіологічних функцій (тобто функціональним станом) і 

результатами діяльності. В останнє десятиріччя проблеми професійного 

здоров’я льотчиків перебувають у центрі уваги психології праці, інженерної 

психології, медицини [2, 17, 106]. Їх вирішення значною мірою залежить від 
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якісного визначення особливостей професійної адаптації пілотів і, зокрема, 

дослідження специфіки розвитку несприятливих функціональних станів, а 

також розроблення необхідних заходів щодо їхньої подальшої компенсації, 

що є актуальним і важливим кроком для підтримання високого рівня 

професійного здоров'я (професійного довголіття) і забезпечення необхідних 

рівнів надійності, успішності та безпеки польотів. Оскільки діагностика 

професійних груп передбачає обстеження переважно відносно здорових 

людей, які мають ті чи інші відхилення функціонального стану, обумовлені 

професійною діяльністю, то не всі традиційні медичні методи діагностики 

можуть бути в цьому разі інформативні. Тому системне вивчення людини в 

процесі виконання складної діяльності можливе з позицій психосоматичного 

підходу, який розглядає особистісні особливості, емоційні стани суб’єкта, 

когнітивні процеси та його фізичний стан у тісному взаємозв'язку із 

загальним рівнем здоров'я [41]. 

На думку дослідника П.М. Онипченка, «навіть виконання простих 

елементів польоту потребує від льотчика сполучення напруженої розумової 

діяльності, швидкого аналізу великого обсягу різноманітної інформації і 

прийняття вірних рішень, пов’язаних з координацією рухів по керуванню 

літаком в умовах, що постійно змінюються» [103]. 

Велике значення при перебуванні на африканському континенті 

дослідження змін гемодинаміки авіаційного персоналу. Аналіз літературних 

джерел свідчить, що при виконанні фізичних навантажень в різні періоди 

впливу температурного фактору артеріальний тиск може сильно 

змінюватись, так як м`язове навантаження призводить до підвищення 

максимального та зниженню мінімального артеріального тиску. Деякі автори 

[118] вважають, що вплив високої температури знижує рівень артеріального 

тиску. За даними інших [122] встановлено, що інтенсивне теплове 

навантаження при впливі на людину, яка знаходиться в спокої, може 

підвищувати максимальний і знижати мінімальний артеріальний тиск, хоча й 

не виключає зниження максимального тиску після його підвищення. 
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Під час перебування на африканському континенті в умовах тропіків 

відмічається постійний вплив на різни органи і системи людини теплового 

фактору. Одним із показників функціонального стану серцево-судинної 

системи в умовах високих температур зовнішнього середовища велика 

кількість науковців вважають пульсовий артеріальний тиск [118, 121], при 

цьому одні з них відмічали зниження а інші його підвищення [175]. При 

дослідженнях виявлено фази змін пульсового тиску [69]. На початку 

перегрівання пульсовий тиск підвищувався, а в подальшому знижувався. 

Зниження  пульсового тиску більшість дослідників розглядає як одну з ознак 

ослаблення функціонального функціональної діяльності серцево-судинної 

системи. 

За даними науковців розумова працездатність при довготривалій 

діяльності в тропічній зоні погіршується на 35 %, фізична працездатність - на 

30 %. Було відмічено, що льотчики при керуванні літаком при виконанні 

посадки після перельоту в район з жарким кліматом приходиться виконувати 

значно більше рухів, ніж в умовах помірного клімату [60]. 

На думку дослідників, збільшення кількості рухів при роботі органами 

керування відображає процес адаптації до факторів жаркого клімату. Через 6-

7 днів після перельоту якість посадки не відрізнялась від такої в умовах 

помірного клімату. 

Виконання польотів льотним складом в умовах жаркого клімату має 

низку особливостей і суттєво впливають на умови виконання польотів. 

Польоти на малих висотах в цих умовах приводять до перегріву і 

зневоднення організму льотчика. Так було встановлено, що в літаку F-4 при 

зовнішній температурі 23-33 °С температура шкіри та тіла у льотчика на 

землі та під час польоту значно перевищувала комфортний рівень, особливо 

у операторів, які знаходились в задній кабіні [199]. Покращення теплового 

стану льотного складу на «висоті» пов’язане з нормалізацією температури 

повітря у кабіні. Також було встановлено, що у членів екіпажу літака RF-4C 

при зовнішній температурі 27-34,4 °С відмічалася втрата маси тіла до 1,2 % 
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від початкової. Загальні втрати маси тіла в льотчиків в районі тропіків 

становили 1,9 кг за 90 хвилин польоту. [168] 

Потрібно відмітити, що на теперішній час відсутня єдина думка про 

характер впливу високих температур на направленість змін 

психофізіологічних функцій і працездатність працівників. Відмічено, що при 

високих температурах знижувалась чутливість зорового та слухового 

аналізаторів, швидкість сенсомоторної реакції на звук та світло, значно 

зростала кількість помилок при вирішенні розумових завдань, підвищення 

фізичного стомлення [3, 68, 70]. За даними інших дослідників, при впливі 

високих температур зовнішнього середовища навпаки відмічається зростання 

чутливості зорового та слухового аналізаторів, пришвидшується зорово-

моторна та акустично-моторна реакція, покращується розумова 

працездатність людини [29]. 

Відмічалось, що у льотного складу після перельоту в райони з жарким 

кліматом більшість психофізіологічних показників погіршувались [3]. Так, 

розрізнюючі здібність зорового аналізатору знижувалась в середньому на 1,3 

Гц ( р = 0,05), м`язова виносливість - на 20-25 %, здібність серцево-судинної 

системи до фізичного навантаження - на 15 %. Статистично значимі цих 

показників відмічалися на 5 день після перельоту. Велика кількість льотного 

складу відмічала зниження фізичної працездатності та апетиту, вказували на 

безсоння, в`ялість, дратівливість. Якщо в умовах помірного клімату 

обстежені оцінювали свій суб’єктивний стан в середньому на 6,2 бали (по 7-

бальній шкалі), то на 2 день після перельоту в район з жарким кліматом - 

тільки на 5 балів. У льотчиків змінювалась реоенцефалограма, що 

відображалося в падінні рівня кровонаповнення судин, підвищення тонусу 

великих судин до 34,2 %, а також у змінах об`ємно - швидкістних 

характеристик мозкового кровообігу (приток крові скорочувався на 15,5 %, а 

відтік - на 20 %). Статистично достовірні зміни реоенцефалограми 

спостерігалися ще на 6-й день. В подальшому вони не відрізнялися від 

показників, які визначалися в помірному кліматі [3, 97]. 



44 
 

Результати досліджень льотчиків в районах з жарким вологим кліматом 

показав, що про строки акліматизації можливо оцінювати за допомогою 

загальноприйнятих фізіологічних показників, більша частина яких може 

використовуватися авіаційним лікарем [97]. 

 

1.5. Психофізіологічні методи оцінки функціонального стану та 

працездатності авіаційного персоналу  

 

Безперервне ускладнення та вдосконалення сучасної авіаційної техніки, 

значне розширення діапазону її застосування, поява різного роду соціально-

психологічних проблем у житті та роботі осіб ЛС, часте виникнення аварій і 

катастроф з вини людського чинника вимагають швидкого та кардинального 

вирішення проблеми урахування рівня розвитку генетично детермінованих 

професійно важливих психофізіологічних якостей (далі – ПВПФЯ) під час 

визначення ступеня придатності зазначеного контингенту до виконання 

польотів. 

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 осіб ЛС, 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. 

Психофізіологічне обстеження – це комплекс методичних, 

організаційних і технічних заходів, спрямованих на визначення рівня 

розвитку ПВПФЯ осіб ЛС для встановлення ступеня придатності зазначеного 

контингенту до льотної роботи. 

Одним з ключових питань проведення психофізіологічного обстеження 
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є виділення комплексу ПВПФЯ, з подальшим підбором адекватних методик 

їх оцінки. Вирішення цього питання лежить у площині урахування умов та 

характеру професійної діяльності осіб ЛС. 

Праця льотчика проходить в умовах, які значно відрізняються від 

звичних для більшості людей і характеризується цілим комплексом 

фізіологічно незвичних, а іноді небезпечних та шкідливих умов. Саме тому, 

до ПВПФЯ, що, в значній мірі, обумовлюють успішність діяльності осіб ЛС 

та вимагають оцінки під час психофізіологічного обстеження, слід віднести: 

 сенсомоторні реакції; 

 функціональну рухливість нервових процесів; 

 лабільність нервових процесів; 

 урівноваженість нервових процесів; 

 орієнтацію у просторі; 

 оперативну пам’ять; 

 увагу; 

 схильність до ризику; 

 відповідальність; 

 тривожність. 

Для дослідження рівня розвитку зазначених вище якостей доцільно 

використовувати наступні методики: 

 методику оцінки простих зорово-моторних реакцій; 

 методику оцінки складних зорово-моторних реакцій; 

 методику оцінки функціональної рухливості нервових процесів; 

 методику оцінки критичної частоти злиття мерехтінь; 

 методику оцінки реакції на рухомий об’єкт; 

 методику оцінки орієнтації в просторі; 

 методику оцінки оперативної пам’яті; 

 методику оцінки уваги; 

 методику оцінки схильності до ризику; 
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 методику оцінки ступеня відповідальності; 

 методику оцінки рівня розвитку тривожності. 

Виділяючи наведені ПВПФЯ та методики їх оцінки, 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 оцінки 

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 льотчик 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 повної та всебічної оцінки ступеня придатності осіб ЛС 

до льотної роботи за психофізіологічними показниками.[16] 

Ще однією проблемою проведення психофізіологічного обстеження є 

виявлення прихованих (компенсованих) порушень психофізіологічного стану 

осіб ЛС під час оцінки ступеня придатності зазначеного контингенту до 

льотної роботи. Вирішення зазначеної проблеми лежить у площині 

застосування методики оцінки енергетичної підсистеми регуляції 

функціонального стану (далі – ФС) організму льотчиків, з використанням 

адекватних для цієї професійної групи за характером і силою подразників 

(навантажувальних проб): дефіциту часу, інтелектуального навантаження, 

фізичного навантаження, висотних досліджень у барокамері, прискорень, 

дихання під надмірним тиском кисню тощо. 

Найбільш ефективним способом оцінки прихованих (компенсованих) 

порушень психофізіологічного стану осіб ЛС є оцінка показників регуляції 

ФС органів і систем енергетичної підсистеми (нервової, ендокринної, 

серцево-судинної, дихальної, видільної систем і крові). Враховуючи 

існуючий на сьогодні широкий набір технічних засобів, що дозволяють 

реєструвати різноманітні параметри серцево-судинної діяльності, наявність 
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вичерпної інформації щодо ролі цієї системи в організації регуляції усього 

організму, доступність та простоту застосування, широке розповсюдження 

отримав метод дослідження серцевого ритму (далі – СР). Аналіз СР є 

достатньо цінним для оцінки взаємовідношення між його характеристиками 

та характеристиками діяльності інших систем організму, оскільки він є не 

лише інтегральним показником системи кровообігу, а й усього організму в 

цілому. Крім цього, в якійсь мірі СР є показником адаптаційних реакцій 

організму та індикатором стресу, а результати дослідження СР дають 

можливість прогнозувати зміни процесів адаптації організму людини до умов 

середовища раніше появи будь-яких порушень функції. Важливою 

характеристикою СР є його генетична детермінація. Крім того, вибір 

зазначеної методики визначається її якістю: спрямований вплив на параметри 

СР можливий тільки за наявності специфічних навичок. Окремо слід 

зазначити, що кожен із показників має свою специфіку і вказує на 

централізацію або децентралізацію управління діяльністю серцево-судинної 

системи. Однак, враховуючи те, що зазначені показники відображають різні 

сторони регуляції СР, тому доцільно розглядати ці параметри як єдиний 

комплекс, який характеризує енергетичну підсистему регуляції ФС організму 

без урахування специфіки кожного окремо взятого показника [24]. 

У психологічній практиці діагностика психічних станів, як правило, 

проводиться на основі оцінювання різноманітних психологічних ознак, що 

відображають рівень переживань суб’єкта, стан психофізіологічних якостей 

та його активність [35]. 

На цей час завдання діагностики психічних станів залишається 

актуальним, оскільки підвищення рівня працездатності пов’язується з 

оптимізацією психічного стану. Основним психологічним засобом 

діагностики психічних станів є розв’язання коротких тестових процедур, що 

характеризують ефективність різних психічних процесів під час вирішення 

відповідних поведінкових завдань. Виходячи з цього, проблема оцінювання 

психічних станів виступає як типова психометрична задача – описати та 
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кількісно оцінити зрушення в психологічних процесах, що досліджуються та 

відбуваються під впливом особливостей умов праці. 

Для цілісної діагностики психічних (емоційних) станів, їх вивчення 

необхідно проводити на зазначених рівнях прояву, а методики, що 

використовуються для діагностики психічних станів, належать до трьох груп 

[42]: 

 визначення психофізіологічних показників; 

 визначення суб’єктивного стану; 

 визначення поведінкових проявів. 

Методика визначення психофізіологічних показників є найбільш 

об’єктивною щодо діагностики психічних станів і здійснюється за 

допомогою реєстрації вегетативних проявів: частота серцевих скорочень, 

дихання, шкірно-гальванічних реакцій, електроенцефалограми мозку тощо. 

Вказані діагностичні показники здебільшого отримують за допомогою 

апаратних психофізіологічних методик. Однак, це не самі поведінкові 

реакції, а їх фізіологічні індикатори. Це опосередкований вид діагностики. Ці 

методики найчастіше використовуються для діагностики функціонального 

стану людини. У зв’язку з тим, що цей клас методик для свого використання 

вимагає спеціально обладнаних лабораторій, він має обмежене застосування. 

Методики суб’єктивного оцінювання стану. Доцільність застосування в 

діагностичних цілях суб’єктивних методик для оцінювання психічних станів 

пояснюється різноманітністю проявів симптоматики різних станів у 

внутрішньому житті людини [35]. На цей час серед багатьох вчених 

достатньо поширена думка про інформативність суб’єктивних даних, хоча ця 

галузь досліджень тривалий час знаходилась поза науковими розробками. На 

формування комплексу суб’єктивних переживань прямий вплив мають такі 

фактори, як установка суб’єкта та його навички саморефлексії, ступінь 

усвідомлення симптомів та часу їх появи, мотивація, значимість діяльності, 

індивідуальні особливості людини. Однак, за твердженням Геллерштейна 

С.Г., суб’єктивні переживання є не що інше, як відображення стану 
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суб’єктивних процесів у свідомості чи відчуттях самої людини [114]. 

Виходячи із цього твердження, дуже важливим є знаходження адекватного 

способу аналізу цієї сфери проявів життєдіяльності. 

Паралельно з розробкою теоретичних положень йде інтенсивна 

розробка конкретних методик суб’єктивного оцінювання психічних станів. 

Швидше за все в якості об’єкту діагностики виступає втома. Існують також 

суб’єктивні методики оцінювання стану монотонії, різних форм тривожності, 

переживань стресу. Розробка цієї групи методик йшла шляхом ретельного 

вивчення симптоматики станів, що досліджувались і було виділено два 

основні методичні напрями їх вивчення: метод опитування та метод 

шкалювання суб’єктивних переживань. 

Опитувальники. Ця група методів спрямована на виявлення якісно 

різнорідних переживань стану, що з більшою чи меншою якістю можуть бути 

усвідомлені людиною. Виділені симптоми входять до складу опитувальника 

у вигляді розгорнутих словесних формулювань, що мають запитальну чи 

стверджувальну форму. Характеристика стану людини будується на основі 

загальної кількості зазначених симптомів та аналізу їх якісної своєрідності. 

До труднощів, що виникають під час використання опитувальників в 

діагностичних цілях, належать: відсутність адекватних прийомів кількісного 

оцінювання отриманих результатів; сумарна оцінка загальної кількості 

відмічених симптомів – надто грубий показник, особливо якщо при цьому не 

враховується порівняльна значимість присутності тієї чи іншої ознаки; в 

опитувальниках, як правило, не визначається ступінь прояву кожного 

симптому. Названі недоліки значно компенсуються за допомогою методик 

суб’єктивного шкалювання стану. 

Опитувальники суб’єктивного шкалювання. Ця група методик 

призначена для більш тонкого оцінювання стану. Обстежуваного просять 

порівняти свої відчуття з рядом ознак, формулювання кожної із яких 

максимально стисле. Вони представлені, як правило, парою полярних ознак. 

Передбачається, що людина здатна оцінити ступінь прояву кожного 
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симптому, порівнюючи інтенсивність внутрішнього переживання із заданою 

оціночною шкалою. 

Для оцінювання суб’єктивного стану, як правило, використовується 

тест диференційованої самооцінки втоми, запропонований В.А. Доскіним та 

співавторами, що ґрунтується на попередньому виділенні основних 

компонентів психічних станів [35, 79]. Вказані автори вважають, що 

психічний стан всебічно характеризується за допомогою трьох категорій 

ознак: самопочуття, активність та настрій (далі – САН) та інтегральної 

оцінки суб’єктивного стану. Кожна із категорій представлена десятьма 

полярними ознаками, ступінь прояву яких встановлюється за семибальною 

шкалою. При цьому, діагностика стану базується не тільки на абсолютних 

оцінках ознак стану, що знижуються за умов розвитку втоми, але і на 

показниках їх співвідношення. У людини, яка відпочила, всі три категорії 

ознак оцінюються близькими цифрами. З наростанням втоми збільшується їх 

дивергенція за рахунок більшого зниження показників самопочуття та 

активності в порівнянні з суб’єктивною оцінкою настрою. Така інформація є 

корисною для більш тонкої диференціації станів. 

Важливого значення для суб’єктивного оцінювання стану набуває 

застосування опитувальника Спілбергера-Ханіна для оцінювання ситуативної 

та особистісної тривожності. Психічна стійкість людини вимірюється 

порогом її емоційного реагування на ту чи іншу загрозливу ситуацію [81]. 

Аналогічно розраховується оцінка рівня особистісної тривожності. Для 

вивчення особистих якостей операторів офіцерів можна використовувати 

опитувальник Дж. Тейлор – шкали самооцінювання особистісної 

тривожності, що побудована на основі Мінесотського багатопрофільного 

опитувальника і отримала широке розповсюдження серед практичних 

психологів для оцінювання загального рівня тривожності [79]. 

Однак, враховуючи певну користь, що можуть надати суб’єктивні 

методики для оцінювання психічних станів, слід враховувати ту обставину, 
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що отримуємо інформацію про психічні стани з точки зору самого суб’єкту, а 

її достовірність має підкріплюватися об’єктивно отриманими даними. 

Дослідження показників психічних функцій. Для діагностики станів 

може бути використана практично будь-яка із розроблених в 

експериментальній психології методик, що оцінюють ефективність процесів 

пам’яті, уваги, сприймання тощо, але головне, щоб вони були професійно 

значимими. До їх числа можна віднести коректурну пробу з кільцями 

Ландольта, таблиці Шульте, що використовуються для характеристики уваги, 

комбінаційний метод Еббінгауза, метод парних асоціацій, методики 

безперервного рахунку Крепеліна, призначені для аналізу інтелектуальних 

процесів та ряд інших [133]. Виходячи з особливостей професійної діяльності 

військових операторів, для дослідження їх професійно важливих функцій 

доцільно також використати методики оцінювання слухової та оперативної 

пам’яті. 

Перераховані тести в їх багаточисленних модифікаціях широко 

використовуються в сучасній діагностичній практиці. Вони вважаються 

достатньо ефективними та складають основний арсенал засобів, що 

використовуються психологами. 

Отже, враховуючи багаторівневість та специфіку діагностики 

психічних станів, для його оцінювання необхідно використовувати методики, 

що відтворюють основні рівні прояву: стан основних професійно важливих 

функцій (пам’ять, увага, мислення); суб’єктивної представленості стану 

(методика САН, шкала реактивної тривожності тощо); оцінювання 

психофізіологічної напруженості (частота серцевих скорочень), шкірно-

гальванічні реакції, електроенцефалограми тощо; результативності діяльності 

та адекватності реакцій. 

Багато факторів, від яких залежить психічний стан і різноманітність 

функцій, в яких виявляється його специфічність, слід вважати найбільшою 

важкістю розв’язання діагностичної задачі останніх. Стосовно задач 

оцінювання та отримання інформації про стани, діагностичне дослідження 
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наповнюється реальним змістом в контексті деталізованого 

психофізіологічного аналізу. 

 

1.6. Особливості профілактики порушень функціонального стану та 

здоров’я військовослужбовців миротворчої місії  

 

Велика кількість людей зазнає впливу стресу на неприпустимому рівні. 

Стрес може викликати події і в особистому житті, і впливати на виконання 

службових обов'язків військової служби. Незначний за рівнем прояву стрес 

може мати позитивний ефект, надмірний же рівень прояву стресу негативно 

впливає на людське здоров'я, особисте життя та виконання роботи.[175, 176]. 

Наслідки стресу військовослужбовця-миротворця проявляються в 

трьох основних площинах: фізіологічній, емоційній і поведінковій. 

До фізіологічних наслідків стресу відносяться підвищення кров’яного 

тиску, прискорення серцебиття, пітливість, періодичні остуда і жар, 

утруднення дихання, напруженість мускулатури та розлади травлення [173]. 

До емоційних наслідків стресу відносяться злість, неспокій, 

депривація, зниження почуття власної гідності, в’яла розумова діяльність 

(включаючи нездатність зосереджуватися та приймати рішення), 

знервованість, дратівливість, опір керівництву та незадоволення роботою 

[193]. 

Поведінковими наслідками стресу є низький рівень працездатності, 

неспроможність до дій, високий рівень нещасних випадків, високий рівень 

зловживань алкоголем і наркотичними речовинами, імпульсивна поведінка, 

труднощі у спілкуванні тощо [171, 203]. 

Під час перебування у миротворчих місіях потрібно пам’ятати, що 

стрес взаємопов’язаний з коронарними хворобами та іншими проблемами зі 

здоров’ям, включаючи болі у спині, головні болі, проблеми з травленням, 

респіраторні інфекції верхніх дихальних шляхів та різноманітні психічні 

розлади. Медичні працівники нещодавно відкрили можливий зв’язок між 
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стресом і раком. Як наслідок, чітко визначити роль, яку відіграє в кожному 

випадку стрес, особливо під час виконання службових обов’язків у 

миротворчій місії, надзвичайно важко. 

Така ситуація потребує розроблення та впровадження сучасних 

організаційних та індивідуальних програм керування стресом, мета яких – 

допомогти командирам та військовослужбовцям у подолані стресу чи 

зменшенні його шкідливих наслідків шляхом ознайомлення з можливими 

реакціями на його дію, своєчасного визначення комплексу стресорів, 

застосування заходів і засобів мінімізації їх негативного впливу на організм. 

Перший крок у керуванні стресом – визначення комплексу стресорів, 

що впливають на військову службу миротворця.  

Другий крок – розроблення стратегії (алгоритму, комплексу заходів) 

його подолання. 

Третій крок – застосування заходів керування стресом. 

Під час здійснення представлених кроків керування стресом потрібно 

дотримуватись наступних рекомендацій: 

 раціонально планувати виконання службових обов’язків; 

 виконувати фізичні вправи, приймати участь у спортивних 

змаганнях; 

 дотримуватись режиму харчування; 

 дотримуватись режиму відпочинку; 

 приймати участь у загальних розважальних заходах; 

 застосовувати індивідуальні методики та техніки психологічної 

корекції. 

Зменшення шкідливих наслідків стресу у військовому колективі 

досягається шляхом: 

 усунення стресорів на робочому місці; 

 надання допомоги військовослужбовцям щодо модифікації їхніх 

уявлень і розуміння природи виникнення стресів під час виконання 

службових обов’язків; 
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 надання допомоги військовослужбовцям ефективніше боротися з 

наслідками стресу. 

Для керування стресом можливо запровадити три основні оздоровчі 

програми. 

Перша програма – це програма, що спрямована на підвищення 

свідомості військовослужбовців та своєчасне надання їм необхідної 

інформації за вказаною проблематикою. Застосування цієї програми полягає 

у систематичному проведенні занять щодо запобігання стресу, профілактики 

захворювань, ведення здорового способу життя тощо та дозволяє прямо чи 

опосередковано впливати на психічне здоров’я зазначеного контингенту.  

Другим різновидом оздоровчих програм є залучення 

військовослужбовців до виконання заходів з модифікації їхнього способу 

життя. Такі заходи зазвичай включають заняття фітнесом, контроль ваги тіла 

та інші види оздоровчої діяльності. 

Третім видом оздоровчих програм є програми, що спрямовані на 

оздоровлення навколишнього середовища на території військових 

підрозділів, що допомагає військовослужбовцям вести активний спосіб 

життя. 

Конфлікт – це процес, у якому одна сторона відчуває, що друга сторона 

протистоїть її інтересам або порушує їх. Суть любого конфлікту полягає в 

індивідуальній несумісності. Спроможність зрозуміти і правильно 

діагностувати конфлікт – важливий момент його урегулювання. Ліквідація 

конфліктів складається з процесів діагностування, визначення 

міжособистісних стилів, стратегії переговорів та інших видів втручання. 

Конфлікт може бути бажаним, а в інший час – деструктивним. Деяких 

конфліктів можна уникнути або зменшити їхній прояв, інші – вимагають 

розв’язання, своєчасного та правильного урегулювання. Зважений підхід 

залежить від можливих наслідків конфліктів, що мають широкий спектр – від 

негативних до позитивних [165, 208]. 
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Зважений підхід передбачає розуміння того, що конфлікти виникають в 

колективах щоразу, коли інтереси його членів вступають у суперечність. 

Військовослужбовці можуть думати по різному, намагатись діяти по різному 

та мати власну мету. Наявність саме таких відмінностей серед 

взаємозалежних осіб потребує своєчасного та конструктивного врегулювання 

ситуації для профілактики розвитку конфліктів [163, 164]. 

Люди по різному розв’язують конфлікти. Для розв’язування конфліктів 

виділяють п’ять стилів: 

 стиль уникнення; 

 стиль форсування; 

 стиль пристосування; 

 стиль співробітництва; 

 стиль компромісу. 

Різні стилі залагодження конфлікту – це різні комбінації 

наполегливості та схильності до взаємодії. У людини може бути природна 

схильність до застосування одного чи двох стилів, але вона може застосувати 

всі стилі за наявності зміни контексту чи складу учасників конфлікту. 

Наприклад, у випадку незначної дорожньої пригоди стиль, який 

застосовується для розв’язування конфлікту з добрим другом, може 

відрізнятись від стилю розв’язування конфлікту у цій ситуації з незнайомою 

людиною [206]. 

Стиль уникнення притаманний людям, які поводяться інертно та не 

схильні до взаємодії. Такі особи, при цьому, намагаються утримуватися від 

конфліктів, не зважають на існуючі розходження у поглядах та залишаються 

нейтральними. Такий підхід відображає у них відсутність бажання 

напружуватись і розчаровуватись, вони схильні надавати конфліктові 

можливість розвиватися самостійно. Через те, що ігнорування важливих 

питань часто викликає розчарування оточення, постійне застосування стилю 

уникнення несхвально ним сприймається [202]. 
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Якщо нерозв’язані конфлікти позначаються на досягненні мети, 

уникання призводить до негативних для військового колективу наслідків. 

Натомість, стиль уникнення може бути корисним у деяких ситуаціях, 

зокрема, коли:  

 питання не має великої ваги або його важливість нетривала, а 

тому не варто витрачати час чи енергію на розв’язання конфлікту; 

 бракує достатньої інформації для того, щоб ефективно 

врегулювати конфлікт у даний момент; 

 влада такої особи надто мала, порівняно з владою іншої особи, 

тому немає шансів на те, щоб спричинити бодай якісь зміни; 

 інші особи можуть ефективніше розв’язати конфлікт. 

Стиль форсування притаманний не схильним до взаємодії 

наполегливим людям. Він відображає підхід до вирішення міжособистісних 

конфліктів, який можна охарактизувати як «виграш-програш». Ті, хто 

застосовують цей стиль, намагаються досягти своєї мети не зважаючи на 

інших. Стиль форсування включає аспекти примусу та домінування. Особа, 

яка вдається до примусу, відчуває, що одна сторона має виграти, а інша – 

програти. Цей стиль іноді допомагає особі досягти особистої мети, але, як у 

випадку зі стилем уникнення, форсування нерідко стає причиною 

несхвальної оцінки оточення [209]. 

Схильні до форсування особи зважають на те, що конфлікт – це 

ситуація на зразок «виграш – програш». Коли таким особам доводиться 

«гасити» конфлікт між підлеглими або підрозділами, вони можуть 

погрожувати невдоволеним переведенням на нижчу посаду або звільненням, 

незадовільною оцінкою виконання службових обов’язків чи іншими 

покараннями, а нерідко й реалізовувати ці погрози. Якщо виникає конфлікт 

між рівними за посадами військовослужбовцями, особа, яка вдається до 

стилю форсування, щоб домогтися свого, може звернутися до командира, 

тобто використати командира, що змусити опонента поступитися. За таких 

умов, надто покладаючись на примус, командир може знижувати мотивацію 
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військовослужбовців, так як не зважає на їхні інтереси. Потрібна інформація 

та інші альтернативи часто ігноруються. 

В окремих ситуаціях стиль форсування може бути необхідним, 

зокрема, за умов, коли: 

 надзвичайні обставини вимагають швидких дій; 

 необхідно застосовувати непопулярний спосіб дій для 

забезпечення довгострокового та ефективного функціонування колективу або 

його виживання; 

 особі необхідно вжити заходів щодо самозахисту, або щоб не 

дати іншим скористатися перевагою над собою. 

Стиль пристосування притаманний особам, поведінка яких 

характеризується бажанням взаємодії та поступливості. Пристосування може 

представляти неегоїстичний акт, довгострокову стратегію, спрямовану на 

заохочення інших до взаємодії або підкорення бажанням інших. 

Пристосуванців часто схвально оцінюють колеги, але їх також сприймають 

як слабких та покірних [188]. 

Вдаючись до пристосування, людина може діяти так, ніби конфлікт 

може з часом самостійно минути, і закликає до взаємодії. 

Військовослужбовець намагатиметьсязменшити напруження і стрес шляхом 

заспокоєння та підтримки. У такий спосіб, людина виявляє занепокоєність з 

приводу емоційних аспектів конфлікту, але мало цікавиться розв’язанням 

пов’язаних із ним важливих проблем. Пристосування призводить до того, що 

військовослужбовець просто приховує або замовчує свої особисті почуття. 

Коли цей стиль застосовується як основний, він часто буває неефективним. 

Стиль пристосування може бути ефективним на короткий період, коли: 

- військовослужбовець перебуває у потенційно вибуховій ситуації, 

що загрожує конфліктом емоцій, і ситуацію слід залагодити, щоб уникнути 

«вибуху»; 

- підтримання гармонії та уникнення розриву особливо важливі в 

короткостроковій перспективі; 
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- конфлікт пов’язаний з несприйняттям конфліктуючими 

особистостями одна одну, і його неможливо легко розв’язати. 

Стиль співробітництва притаманний особам, поведінка яких 

характеризується сильною взаємодією та наполегливістю. Це підхід до 

розв’язання міжособистих конфліктів, коли військовослужбовці прагнуть 

спільної перемоги. В його основі – бажання максимізувати результати, 

отримані разом [166]. 

Особа, яка вдається до цього стилю, схильна: 

 розглядати конфлікт, як природний розвиток події, що може бути 

корисним і, якщо його правильно врегулювати, навіть, призвести до 

напрацювання конструктивнішого рішення; 

 виявляти довіру та неупередженість до інших; 

 вважати, що, якщо конфлікт успішно розв’язано, всі мають 

дотримуватися прийнятого рішення. 

 Осіб, які застосовують стиль співробітництва, зазвичай вважають 

динамічними й оцінюють схвально.  

Таким чином конфлікт визначається й оцінюється всіма сторонами. 

Обмін думками, спільне вивчення та оцінювання причин конфлікту врешті 

дадуть змогу дійти альтернативного рішення, що дозволить ефективно 

розв’язати його і буде цілком прийнятним для всіх зацікавлених. 

Співробітництво особливо корисне, коли існує: 

 взаємозалежність, достатня, щоб виправдати витрати часу та 

енергії, що пов’язані зі співробітництвом, покликаним подолати 

міжособистістні розходження; 

 паритет учасників конфлікту у владі, достатній, щоб вони 

відчували щире прагнення діяти спільно, щиросердно, незалежно від 

формального статусу керівник-підлеглий; 

 потенціал для взаємної вигоди, особливо у довгостроковій 

перспективі, під час розв’язання конфлікту через процес досягнення спільної 

перемоги; 
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 достатня підтримка колективу, що не зупиняється перед 

витратами часу та енергії на розв’язання суперечок через співпрацю. 

Система норм, заохочень і покарань, особливо встановлених вищим 

керівництвом, створює основу для заохочення до співробітництва або 

навпаки. 

Cтиль компромісу притаманний особам, поведінка яких 

характеризується середнім рівнем взаємодії та наполегливості. В його основі 

– підхід, що передбачає взаємні компроміси. Зазвичай, він супроводжується 

низкою поступок. До цього стилю часто вдаються та багато хто вважає його 

надійним засобом розв’язання конфліктів [184]. 

Ставлення до осіб, здатних до компромісу з іншими, загалом 

позитивне. Таке ставлення до стилю компромісу пояснюють багатьма 

причинами, зокрема такими: 

 його розглядають переважно як взаємне «стримування»; 

 він відображає прагматичний спосіб розв’язання конфліктів; 

 він допомагає підтримувати добрі стосунки в майбутньому. 

До компромісу не слід вдаватися на ранніх стадіях процесу розв’язання 

конфлікту. По-перше, учасники конфлікту схильні досягти компромісу не з 

реальних питань, а зі сформованих. Під час конфлікту спершу, зазвичай, 

постають нереальні питання, тому надто рано встановлений компроміс 

заважатиме повній діагностиці або вивченню реальних питань. По-друге, 

готовність пристати на першу-ліпшу позицію легша за пошук альтернатив, 

прийнятних для всіх зацікавлених. По-третє, компроміс цілком або частково 

не годиться для ситуації, коли він не є найкращим із рішень. Подальші 

міркування можуть виявити кращий шлях розв’язання конфліктів. 

Порівняно зі співробітництвом, компроміс не дозволяє забезпечити 

якнайповніше задоволення всіх сторін. Компроміс дозволяє досягти лише 

часткового задоволення кожного учасника конфлікту. Цей стиль, очевидно, 

найдоцільніше застосовувати тоді, коли: 
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 згода дозволяє кожній особі відчувати себе краще або принаймні 

не відчувати себе гірше, ніж у ситуації недосягнення згоди; 

 цілковита згода («твоя перемога – моя перемога») просто 

неможлива; 

 суперечливі цілі або протилежні інтереси блокують досягнення 

згоди на пропозицію одного з учасників конфлікту. 

Стиль компромісу зазвичай буває найефективнішим, коли він 

використовується як допоміжний, на додаток до стилю співпраці. 

Перемовини під час врегулювання конфліктів.Перемовини – це процес, 

коли двоє чи кілька осіб або груп, що мають і спільні, і конфліктні цілі, 

роблять та обговорюють пропозиції щодо конкретних умов досягнення 

компромісу, співробітництва, а можливо, і форсування у життєво важливих 

питаннях. Протягом усього перемовного процесу сторони демонструють 

певні міжособисті підходи, що впливають на їхні взаємини. Структурні 

відносини – це процес, за допомогою якого сторони прагнуть створити 

бажані стосунки та зв’язки[194]. 

В основі перемовин, з метою одержання бажаних для обох сторін 

результатів, може бути вкладена наступна концепція: 

 відділяйте людей від проблем. Учасники перемовин повинні 

відчувати, що вони працюють пліч-о-пліч, спрямовуючи зусилля на 

розв’язання істотних проблем, а не атакування один одного; 

 зосереджуйтесь на інтересах, а не на позиціях; 

 шукайте виграшні для обох сторін варіанти вибору; 

 наполягайте на застосуванні об’єктивних критеріїв. Сторони 

повинні обмірковувати умови перемовин, з урахуванням певних об’єктивних 

стандартів, таких як традиції чи закон. 

Зазвичай, оптимальне рішення приймають тоді, коли обидві сторони 

відкрито обговорюють проблему, поважають істотні потреби одна одної і 

творчо шукають шляхів взаємного задоволення інтересів. 
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Самостійну групу методів психофізіологічної регуляції складають 

фізіолого-гігієнічні методи. Їхня суть полягає в організації раціонального 

режиму праці, відпочинку та харчування, що, безумовно, є однією з основних 

умов формування та підтримання оптимального функціонального стану. 

Командир повинен прагнути знизити вплив негативних чинників: 

забезпечити підлеглих гарячою їжею, після відходу в найближчий тил 

організувати лазню і заходи щодо активного відпочинку тощо. Природно, що 

все це позитивно позначається на психофізичному стані особового складу. 

У діяльності командира дуже серйозне місце повинні займати заходи 

щодо оптимізації умов праці та побуту особового складу. Підтримання 

оптимального психічного стану фахівців повинне проходити не тільки за 

рахунок їхньої адаптації до бойової техніки, але і шляхом забезпечення 

комфортності користування цією технікою. Військові об'єкти та службові 

приміщення повинні бути забезпечені кондиціонуванням повітря, 

підтриманням нормального температурного режиму, регулюванням 

вологості.  

Для попередження негативного психічного стану в службових 

приміщеннях потрібно забезпечити контроль за наявністю різних 

високочастотних впливів від радіо -, електронної й іншої спеціальної техніки, 

від шкідливих хімічних домішок повітрі, що вдихається. Важливим є 

своєчасне усунення чи значне зниження виявлених негативних чинників. 

 

Висновки до розділу 1 

1. Резюмуючи результати проведеного аналізу літератури в 

подальшій роботі доцільно висвітлити умови та особливості професійної 

діяльності військовослужбовців під час виконання обовязків у миротворчій 

місії, всебічний аналіз якої допоможе розробити підходи до оцінки розвитку 

нервово-емоційного напруження та втоми авіаційного персоналу за час 

перебування в миротворчій місії. 
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2. Кліматичні чинники суттєво впливають на організм миротворців 

та суттєво впливають на зниження ефективності боєздатності 

військовослужбовців зі значним збільшенням загального рівня їхньої 

захворюваності. Тому, важливим завданням є подальше дослідження їх 

впливу при довготривалому перебуванні в миротворчій місії. 

3. Виконання професійних обов’язківпід час довготривалого 

перебування в миротворчій місії залежить від психофізіологічного стану 

військовослужбовців. Тому необхідно встановити інформативні 

психофізіологічні показники, що формують динаміку психофізіологічного 

стану у військовослужбовців льотного та інженерно-технічного складу та 

оцінити зміни функціонального стану військовослужбовців на протязі 

перебування в миротворчій місії 

Матеріали розділу 1 представлені в друкованих роботах [50, 51, 52, 53, 

66, 67, 160, 161, 162]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИ, ОБ’ЄМ І ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Методи дослідження 

 

2.1.1. Гігієнічна оцінка умов праці та напруженості трудового 

процесуавіаційного персоналу на африканському континенті 

 

Важкість та напруженість трудового процесу визначались та 

оцінювались за показниками, що наведені в додатках до Державних 

санітарних норм та правил "Гігієнічна класифікація праці за показниками 

шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та 

напруженості трудового процесу" затвердженого наказом Міністерства 

охорони здоров'я України від 08 квітня 2014 року № 248, зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України за № 472/25249 від 06 травня 2014 р. [99]. 

Під час перебування на африканському континенті проведені 

хронометражні спостереження за ходом виконання функціональних 

обов’язків льотного складу під час польотів вертольотів та виконання 

трудових операцій інженерно-технічнимскладом під час проведенням 

регламентних робіт та по підготовці вертольотів до льотних змін. 

Основними показниками важкості праці є: фізичне динамічне 

навантаження, стереотипні робочі рухи, статичне навантаження, 

переміщення у просторі.Основними показниками напруженості праці є: 

тривалість зосередження уваги або щільність сигналів, ступінь ризику для 

власного життя та життя інших осіб або ступінь відповідальності за життя 

інших осіб, змінність при роботі виключно в нічну зміну. 

Гігієнічна оцінка важкості та напруженості праці проводилась шляхом 

додавання відношень виміряних або розрахованих показників до їх 

допустимих рівнів, помножених на коефіцієнт значимості показника (1,0 - 

для основних показників, 0,15 - для допоміжних).Клас та ступінь важкості й 
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напруженості праці визначено відповідно до розрахованих балів (сума 

відношень основних та допоміжних показників до їх нормативних рівнів, 

помножених на відповідний коефіцієнт). 

 

2.1.2. Вплив умов і характеру праці на психофізіологічний статус 

українських миротворців на африканському континенті 

 

В ході дослідження використовувався метод санітарно-топографічного 

обстеження місць дислокації.  

Для дослідження дії комплексу факторів зовнішнього середовища на 

організм військовослужбовців була розроблена спеціальна анкета, що 

складалася з 10 питань (додаток А).  

 

2.1.3. Оцінка професійно важливих якостей авіаційного персоналу 

 

Досліджувались наступні психологічні характеристики: реактивна 

тривожність (з використанням опитувальника Спілбергера-Ханіна), 

виявлення ознак депресивності (з використанням опитувальника Зунге-

Балашової), ступеня готовності до ризику (застосована “Методика 

діагностики ступеня готовності до ризику Шуберта”), психологічного 

клімату в колективі (за методикою “Діагностика психологічного клімату в 

малій виробничій групі (В.В.Шпалинський, Є.Г.Шелест”), які охоплюють 

групу аспектів, важливих для діяльності в умовах миротворчих місій[9, 79]. 

Дослідження проводилось щомісячно в умовах індивідуальної роботи з 

кожним військовослужбовцем.  

З метою отримання даних щодо рівня розвитку реактивної 

(ситуативної) та особистісної тривожності застосовувався опитувальник 

Спілбергера-Ханіна [79]. 

Показник рівня розвитку реактивної (ситуативної) тривожності (далі - 

РТ) підраховувався за формулою: 
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  3521РТ , де 

 1
- сума закреслених цифр за пунктами 3,4,6,7,9,12,13,14,17,18; 

 2
- сума закреслених цифр за пунктами 1,2,5,8,10,11,15,16,19,20. 

Показник рівня розвитку особистісної тривожності (далі - ОТ) 

підраховувався за формулою: 

  3521ОТ , де 

 1
- сума закреслених цифр за пунктами 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40; 

 2
- сума закреслених цифр за пунктами 21, 26, 27, 30, 33, 36, 39. 

Індекс тривожностідо 30 свідчив про дуже низький рівень її розвитку, 

31-35 – низький, 36-40 – помірний, 41-45 – високий і 46 і більше – дуже 

високий. 

З метою виявлення ознак депресивності використано опитувальник 

Зунге-Балашової [72]. 

Показник рівня розвиткудепресії (Д) підраховувався за формулою: 

  звпрД , де 

пр–сума закреслених цифрза «прямими» питаннями 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 19; 

 зв –сума закреслених цифрза «зворотними» питаннями2, 5, 6, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20. 

Індекс депресії до 50 свідчив про її відсутність, 50-59 – наявність легкої 

депресії ситуативного або невротичного характеру, 60-69 – наявність 

субдепресивногостануабо маскованої депресії, 70 і більше – наявність 

депресивного стану. 

Для оцінки схильності обстежуваних до ризику використовується 

українізований та адаптований до сучасних умов опитувальник RSK, 

розроблений у 1964 році відомим німецьким психологом Г. Шубертом. 

Обстежуваному пропонується оцінити ступінь своєї готовності до 

запропонованих в опитувальнику дії, шляхом позначення відповідного числа 

оцінки на кожне з 25 запитань: 

1. так; 

2. скоріше так, ніж ні; 

3. важко сказати; 
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4. скоріше ні, ніж так; 

5. ні. 

Під час опрацювання результатів обстеження позначені номери оцінок 

перекодуються у бали за шкалою: 

Так 
Скоріше так, 

ніж ні 
Важко сказати 

Скоріше ні, чим 

так 
Ні 

+2 +1 0 -1 -2 

 

У подальшому підраховується сума набраних балів. Оцінки, що мають 

значення менше -30 свідчать про надмірну обережність обстежуваного. 

Оцінки, що знаходяться в діапазоні від -30 до -10 балів свідчать про помірну 

обережність обстежуваного. Оцінки, що знаходяться в діапазоні від -10 до 10 

балів свідчать про поміркованість обстежуваного. Оцінки, що знаходяться в 

діапазоні від 10 до 20 балів свідчать про помірну ризикованість 

обстежуваного. Оцінки, що мають значення більше 20 балів свідчать про 

схильність до ризику (надмірну ризикованість) обстежуваного. 

Для оцінки стану психологічного клімату в колективі використано 

методику “Діагностика психологічного клімату в малій виробничій групі 

(В.В. Шпалинський, Є.Г. Шелест)”. В основі методики тестовий 

опитувальник з двома колонками з протилежними за змістом судженнями. 

Кожне з них – різноманітний параметр психологічного клімату первинного 

колективу. В лівій колонці – судження, які відповідають ознакам здорового 

психологічного клімату, в правій – антипод кожного судження. Між 

антиподами п’ятибальна шкала.  

Підсумкові показники психологічного клімату за даною шкалою 

знаходяться в діапазонівід 65 до 13 балів. Високої сприятливості 

психологічний клімат відповідає показникаму діапазоні 42 – 65 балів; 

середньої сприятливості у діапазоні 31 – 41 бал; незначної сприятливості у 

діапазоні 20 – 30 балів. Показники менше 20 балів свідчать про 

несприятливий психологічний клімат. 

 



67 
 

2.1.4. Дослідження функціонального стану 

 

Застосовано тест «САН», який призначений для визначення 

функціонального стану людини і його змін протягом певних інтервалів часу. 

Тест «САН» являє собою бланк, на який нанесені 30 пар висловлювань 

протилежного значення, що відбивають різні сторони самопочуття, 

активності та настрою. Сутність дослідження полягає в тім, що обстежуваній 

особі пропонується оцінити ступінь виразності кожної ознаки його стану за 

сьома градаціями: 3-2-1-0-1-2-3, які розташовані між парами слів. Кожну 

категорію характеризують 10 пар слів.  

При обробці результатів всі оцінки перекодуються в ряд від 1 до 7, 

причому бал «3» шкали 3 2 1 0 1 2 3, що відповідає поганому самопочуттю, 

низький активності та поганому настрою здобуває значення 1, бал «0» 

оцінюється цифрою 4, бал 3, що відбиває гарне самопочуття, високу 

активність і гарний настрій, здобуває значення 7. 

Підсумком аналізу результатів дослідження є середнє значення балів за 

окремими шкалами - «самопочуття», «активність», «настрій». 

Розрахунок середнього балу здійснюється згідно до ключа тесту. 

Отримане за кожною шкалою середнє значення перебуває в межах від 1 

до 7 і дозволяє виявити функціональний стан індивіда на даний момент часу 

за принципом: 

- < 3 балів – низька оцінка; 

-  3 – 5 балів – середня оцінка;   

- > 5 балів – висока оцінка.  

 

2.1.5. Дослідження гемодинаміки авіаційного персоналу 

 

Щомісячно в миротворчій місії проводилось вимірювання показників 

гемодинаміки АП: систолічний та діастолічний артеріальний тиск, частота 



68 
 

серцевих скорочень. Додатково розраховувався: пульсовий тиск, індекс 

відношення діастолічного та систолічного артеріального тиску та 

вегетативний індекс Кердо.  

 

2.1.6. Дослідження психофізіологічних якостей 

 

Проведення психофізіологічного обстеження проведено за допомогою 

програмно – апаратного комплексу для психофізіологічних досліджень на 

базі приладу «ПФІ – 2».До складу комплексу входить блок управління, що 

підключається до персонального комп’ютера, окуляри та навушники для 

пред’явлення стимулів, клавіатура, а також програмне забезпечення, з 

допомогою якого здійснюється управління роботою комплексу та обробка 

отриманих даних. 

Реєстрація часу реакції обстежуваних здійснюється блоком управління 

комплексу, а не комп’ютером, що забезпечує високу точність отриманих 

результатів. Програмне забезпечення комплексу дозволяє здійснювати 

автоматичну обробку результатів обстеження, формувати необхідні бази 

даних, класифікувати обстежуваних за ступенем придатності до виконання 

конкретної професійної діяльності. Крім того, програмне забезпечення 

комплексу дозволяє швидко додавати, за потреби, до існуючого переліку 

додаткові методики і тести.  

 

2.1.6.1. Методика оцінки простих зорово-моторних реакцій 

 

Для оцінки простих зорово-моторних реакцій використовувалась 

модифікована методика, 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 
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натисканням визначеної кнопки з позначкою ЛК (ліва кнопка) чи ПК (права 

кнопка) клавіатури приладу. Після цього автоматично розраховується 

середній час 20 прстих зорово-мотроних реакцій, його середньоквадратичне 

відхилення, кількість помилок пропуску та вимірювання. 

 

2.1.6.2. Методика оцінки складних зорово-моторних реакцій 

 

Для оцінки складних зорово-моторних реакцій використовується 

модифікована методика, де стимулюючим подразником є світлові сигнали 

зеленого та червоного 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, а червоного кольору - кнопки ЛК клавіатури приладу лівою 

рукою. Після цього автоматично розраховується середній час 20 складних 

зорово-моторних реакцій, його середньоквадратичне відхилення, кількість 

помилок пропуску та вимірювання. 

 

2.1.6.3. Методика оцінки функціональної рухливості нервових процесів 

 

Для оцінки функціональної рухливості нервових процесів 

використовується модифікована методика, 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. 

Після проведення випробування автоматично визначається мінімальна за 
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увесь час експерименту експозиція подразника, що й вважається оцінкою 

ФРНП. 

 

2.1.6.4. Методика оцінки реакції на рухомий об’єкт 

 

Оцінка урівноваженості нервових процесів здійснюється за допомогою 

модифікованої методики дослідження реакції на рухомий об’єкт. Для 

виконання методики на екрані монітора комп’ютера подається зображення 

секундоміру та вказується час необхідної зупинки секундної стрілки. 

Обстежуваному пропонується увімкнути секундомір натисканням кнопки 

«ВВОД» клавіатури приладу. 

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. Протягом обстеження рекомендується 

виконувати 15 спроб для оптимального визначення схильності до того чи 

іншого виду реакцій. Після цього автоматично розраховується середній час 

та кількість реакцій «випередження» і «запізнення». 

 

2.1.6.5. Методика оцінки орієнтації в просторі 

 

Для визначення особливостей сприйняття просторових відносин і 

репродуктивного мислення найбільше поширення дістала методика 

«Компаси», Обстеження проводиться шляхом послідовного пред’явлення на 

екрані монітору стилізованого зображення 12 компасів. 

На кожному з компасів схематично позначено тільки один з восьми 

основних напрямків частин світу (Пн, ПнС, С, ПдС, Пд, ПдЗ, З, ПнЗ). Крім 

того, усі вони орієнтовані не традиційним способом, а випадковим чином. 

Обстежуваному необхідно визначити на кожному з представлених 

компасів один з восьми напрямків, куди вказує стрілка, у «традиційній» 
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системі координат, шляхом натискання відповідної кнопки основних 

напрямків частин світу клавіатури приладу. Після цього автоматично 

реєструється кількість і середній час правильних і помилкових рішень. 

 

2.1.6.6. 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 позначати 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. 

 

2.2. Організація і обсяг досліджень 

 

Дослідження проводились в вертолітному загоні Місії ООН в 

Республіці Ліберія з листопада 2013 року по липень 2014 року на двох групах 

військовослужбовців. До першої групи увійшли 40 осіб льотного складу з 

віком від 26 до 48 років, до другої групи увійшли 40 осіб інженерно – 

технічного з віком від 28 до 49 років. Дослідження проводилось щомісячно в 
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умовах індивідуальної роботи з кожним військовослужбовцем. 

Функціональний стан досліджуваних перебував на сталому рівні завдяки 

однаковим умовам і режимам перебування на місці проведення досліджень.  

 

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 – вивчення та аналіз впливу кліматичних умов на 

організм миротворців;  

 другий етап – вивчення специфіки діяльності 

військовослужбовців миротворчого контингенту з визначенням ступеня 

напруженості та важкості їх праці; 

 третій етап – дослідження багатомісячної динаміки 

психофізіологічного стану військовослужбовців миротворчого контингенту; 

 четвертий етап – виявлення комплексу професійно важливих 

психофізіологічних характеристик функціонального стану льотного складу 

до та після участі у миротворчій місії; 

 п’ятий етап – вивчення розвитку хронічного напруження АП під 

час виконання службових обов’язків в Республіці Ліберія; 

 шостий етап – розробка практичних рекомендацій щодо 

комплексу заходів регуляції функціонального стану та методів тренування 

професійно важливих психофізіологічних якостей миротворців. 

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 

обстежених 

Кількість 

показників в 

методиці 

Кількість 

вимірювань 

1 2 3 4 

Професіографічні дослідження 

Дослідження дії комплексу факторів 

зовнішнього середовища на організм 

військовослужбовців (температура, 

вологість) 

60 24 1440 

Опитувальник впливу умов і характеру 

праці на психофізіологічний статус 
80 10 800 

Дослідження професійно важливих якостей потягом 9 місяців 

Дослідження особистої та реактивної 

тривожності, депресивності, ступеня 

готовності до ризику та стану 

психологічного мікроклімату в колективі 

80 5 5040 

Дослідження психофізіологічних якостей. 

Психофізіологічне обстеження за 

допомогою програмно-апаратного 

комплексу для психофізіологічних 

досліджень на базі приладу «ПФІ-2» 

92 14 1288 

Дослідження функціонального стану 

Дослідження САН 80 3 2160 

Дослідження гемодинаміки 
Вимірювання показників гемодинаміки: 

систолічний та діастолічний артеріальний 

тиск, частота сердцевих скорочень 

80 3 2160 

Розрахунок пульсового тиску, індексу 

відношення діастолічного та 

систолічного артеріального тиску та 

вегетативного індексу Кердо 

80 3 2160 

Всього 80 62 15048 

 

2.2.3. Статистичний аналіз отриманих даних 

 

Для аналізу отриманих даних використовувалися загальновідомі 

методи варіаційної статистики, кореляційний, факторний, дисперсійний та 

множинний регресійний аналіз [15, 21, 32, 140]. Аналіз здійснювався з 

використанням ПЕОМ статистичного пакету Excel і статистичного 

програмного продукту «StatSoft, Inc. (2001). STATISTICA (data analysis 

software system), version 6.0.437.0  www.statsoft.com.». 

http://www.statsoft.com./
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РОЗДІЛ 3 

ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

МИРОТВОРЧОГО КОНТИНГЕНТУ 

 

3.1. Особливості впливу кліматичних чинників на організм авіаційного 

персоналу миротворчого контингенту в Республіці Ліберія 

 

Відомо, що умови професійної діяльності АП миротворчого 

контингенту в Ліберії та Україні докорінно відрізняються. У першу чергу 

така ситуація обумовлена кількісними та якісними відмінностями постійно 

діючого комплексу природних, службових та побутових чинників [135], до 

яких, безумовно, відносяться кліматичні чинники. 

З метою оцінювання кліматичних умов професійної діяльності АП 

миротворчого контингенту в Ліберії, а також їх відмінностей у порівнянні з 

аналогічними умовами в Україні, нами було визначено особливості змін 

середньо місячних показників температури повітря, її добових перепадів і 

місячної кількості опадів протягом року в районах розташування аеродромів 

базування військових частин на території зазначеної країни. 

Результати досліджень динаміки змін середньо місячних показників 

температури повітря протягом року в Ліберії та Україні представлені на рис. 

3.1. 

Аналізуючи представлені на рисунку дані слід зазначити, що динаміка 

змін середньо місячних показників температури повітря в Україні протягом 

року носить «дзвіноподібний» характер, з наявністю звичної для нашої 

кліматичної зони сезонності. Середньо річна температура, при цьому, 

становить 8,38±2,71°С. В Ліберії ситуація суттєво відрізняється. Тут крива 

змін середньо місячних показників температури повітря характеризується 

сталістю протягом календарного року. 

Середньо річна температура знаходиться на рівні 25,74±0,25°С, тобто 

достовірно (р<0,001) перевищує відповідний показник в Україні. Наведені 



75 
 

результати досліджень свідчать про відсутність в Ліберії чіткої кліматичної 

сезонності за показником температури повітря, що потребує значного 

напруження адаптаційних можливостей АП, для якого звичним явищем є 

закономірна зміна сезонів. До того ж, слід зазначити, що наведені відмінності 

кліматичних умов в Ліберії та Україні носять достовірний (р<0,05-0,001) 

характер протягом усього року, окрім трьох літніх місяців, коли 

температурний режим в обох країнах достовірно не відрізняється. 

 

 
Рис. 3.1. Динаміка змін середньомісячних показників температури повітря 

протягом року в Україні та Ліберії. 

 

Іншим аспектом характеристики відмінностей кліматичних умов в 

Ліберії та Україні є дослідження добових перепадів температури повітря. 

Слід зазначити, що середні показники таких перепадів протягом року в цих 

країнах знаходяться на одному рівні та становлять 6,20±0,40°С та 

6,28±0,39°С відповідно. Згідно медичної класифікації погоди за                  

Г.П. Федоровим [41] кліматичні умови в Ліберії та Україні за цим 

показником відносяться до гострих, що сприяє значному напруженню 
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адаптаційних фізіологічних механізмів організму АП. Саме тому, важливою 

складовою наших досліджень стало оцінювання динаміки змін середньо 

місячних показників добових перепадів температури повітря протягом року в 

Ліберії та Україні. Результати таких досліджень представлено на рис.3.2. 

Перед тим, як здійснити аналіз представлених на рисунку змін, слід 

зазначити, що в середньому, людина реагує, у тій чи іншій мірі, на добові 

перепади температури повітря понад 6°С. Цей показник характеризує 

порогову метеорологічну чутливість людини [54]. 

 

 
Рис. 3.2. Динаміка змін середньомісячних показників добових перепадів 

температури повітря протягом року в Україні та Ліберії 

 

Характеризуючи з цих позицій результати представлених досліджень 

слід зазначити, що з січня по червень, у листопаді та грудні середньо місячні 

показники добових перепадів температури повітря в Ліберії знаходяться 

вище межі порогової метеорологічної чутливості та дещо переважають 

відповідні показники в Україні, що знаходяться нижче межі порогової 
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метеорологічної чутливості. Разом з тим, зазначені відмінності є 

недостовірними та мають практично однакову тенденцію динаміки змін. У 

період з липня по жовтень, відбувається трансформація рівневих 

характеристик добових перепадів температури повітря, коли показники зміни 

температури протягом доби в Україні різко зростають (вище межі порогової 

метеорологічної чутливості), переважаючи відповідні показники в Ліберії, 

що знижуються нижче межі порогової метеорологічної чутливості, сягаючи 

достовірної (р<0,05) різниці в серпні. Наведені результати досліджень 

свідчать про те, що по суті, кліматичні умови в Україні за показником 

добових перепадів температури повітря є не менш агресивними ніж у Ліберії, 

а протягом літніх місяців (особливо в серпні) навіть більш гострими. 

Не менш важливою характеристикою кліматичних умов є відносна 

волгість повітря. Екваторіальна зона, в якій знаходиться Ліберія, незалежно 

від пори року або наявності чи відсутності «сезону дощів», характеризується 

постійно високими показниками відносної волгості повітря, що становлять 

близько 90% протягом усього року, часто сягаючи 100%. Зважаючи на таку 

стабільність показників відносної вологості повітря протягом року, більш 

адекватним показником, що характеризує відмінності кліматичних умов в 

Ліберії та Україні, на нашу думку, є кількість опадів. Слід зазначити, що 

середній показник кількості опадів протягом року в Ліберії становить 

427,58±103,90 мм., що достовірно (р<0,001) переважає аналогічний показник 

в Україні, який знаходиться на рівні 47,04±2,91 мм. Саме тому, важливою 

складовою наших досліджень стало оцінювання динаміки змін середніх 

показників місячної кількості опадів протягом року в Ліберії та Україні. 

Результати таких досліджень представлено на рис.3.3. 

Характеризуючи особливості змін середніх показників місячної 

кількості опадів протягом року в Україні, слід зазначити, що вони достовірно 

(р<0,05) перевищують відповідні показники в Ліберії тільки в січні. Крім 

того, зазначені зміни характеризуються сталістю та не мають кліматичної 

сезонності. 
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Рис. 3.3.Динаміка змін середніх показників місячної кількості опадів 

протягом року в Україні та Ліберії 

 

Кардинально ситуація відрізняється в Ліберії. Тут крива змін середніх 

показників місячної кількості опадів протягом року має «М» подібний 

характер, з достовірним (р<0,01-0,001) їх переважанням над аналогічними 

показниками в Україні, починаючи з лютого. Особливістю зазначених змін у 

Ліберії є достатньо чітка їх кліматична сезонність за показником кількості 

опадів, коли з квітня до листопада спостерігаються ознаки так званого 

«сезону дощів». 

Ліберія є країною з жарким і вологим кліматом. В цих умовах 

новоприбулі військовослужбовці, як правило, переоцінюють можливості 

свого організму та під час виконання конкретних завдань виявляють 

безпечність або відверто нехтують правилами захисту себе від впливу 

високої температури. Внаслідок цього в організмі виникають порушення 

терморегуляції, особливо в умовах інтенсивного фізичного навантаження та 

підвищеної вологості. Найбільш характерними тепловими ураженнями, що 
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тут зустрічаються, є: тепловий удар, теплове виснаження, сонячний удар, 

тропічна пітливість. 

Таким чином, на відміну від України, кліматичні умови в Ліберії є 

надзвичайно специфічними для АП миротворчого контингенту та 

характеризуються відсутністю чіткої кліматичної сезонності за показником 

температури повітря та її наявністю за показником кількості опадів, а також 

наявністю спекотного та вологого середовища професійної діяльності 

протягом календарного року. 

Саме тому, для дослідження особливостей впливу таких умов на 

організм АП, нами було здійснено суб’єктивне їх оцінювання під час 

перебування зазначеного контингенту в Ліберії (табл. 3.1). Розподіл АП на 

осіб ЛС і ІТС зумовлений відмінностями умов і змісту їх професійної 

діяльності. 

Характеризуючи представлені у таблиці результати суб’єктивного 

оцінювання АП рівня температурного комфорту, пристосування до перепадів 

температури повітря протягом доби, впливу вологості повітря та кількості 

опадів у «сезон дощів» на працездатність зазначеного контингенту, слід 

відзначити достатньо низькі їх показники, що свідчить про незвичність умов 

професійної діяльності в Ліберії. При цьому, особи ЛС відзначають 

достовірно (р<0,05) вищий рівень температурного комфорту у порівнянні з 

особами ІТС і, навпаки, вплив кількості опадів у «сезон дощів» на 

працездатність осіб ІТС єдостовірно (р<0,05) вищою, у порівнянні з особами 

ЛС. 

Таблиця 3.1 

Результати суб’єктивного оцінювання впливу специфічних умов 

військової служби на організм авіаційного персоналу під час 

перебування в Ліберії, M±m 

Ознака 
Контингент 

ЛС ІТС 

Суб’єктивна оцінка рівня температурного комфорту під 

час перебування авіаційного персоналу в Ліберії, бали 
51,4±1,7 46,3±1,9* 
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Суб’єктивна оцінка рівня пристосування до перепадів 

температури повітря протягом доби під час перебування 

авіаційного персоналу в Ліберії, бали 

47,4±4,8 51,3±3,9 

Суб’єктивна оцінка впливу вологості повітря на 

працездатність авіаційного персоналу під час перебування 

в Ліберії, бали 

40,5±4,4 40,0±3,09 

Суб’єктивна оцінка впливу кількості опадів у сезон дощів 

на працездатність авіаційного персоналу під час 

перебування в Ліберії, бали 

37,4±4,6 46,3±2,5* 

Суб’єктивна оцінка рівня адаптації авіаційного персоналу 

до специфічних умов військової служби під час 

перебування в Ліберії, бали 

83,5±2,5 66,8±3,4*** 

Суб’єктивна оцінка тривалості терміну адаптації 

авіаційного персоналу до специфічних умов військової 

служби в Ліберії, діб 

14,5±1,2 21,4±2,2** 

Найбільш важкий період перебування авіаційного 

персоналу у Ліберії, місяць 
4,1±0,4 4,5±0,5 

Примітки: 

 – достовірність змін показників, що аналізуються, між особами ЛС і ІТС за критерієм 

Стьюдента на рівні р0,05. 

 – достовірність змін показників, що аналізуються, між особами ЛС і ІТС за критерієм 

Стьюдента на рівні р0,01. 

 – достовірність змін показників, що аналізуються, між особами ЛС і ІТС за критерієм 

Стьюдента на рівні р0,001. 

 

Така ситуація пояснюється тим, що ЛС виконує польотні завдання на 

боту повітряного судна, у кабіні яких штучно підтримується достатньо 

комфортний мікроклімат, а особи ІТС здійснюють професійну діяльність на 

відкритому повітрі. Як наслідок, рівень адаптації осіб ЛС до специфічних 

умов військової служби достовірно (р<0,001) вищий, а термін адаптації 

становить близько двох тижнів, що достовірно (р<0,01) менше від осіб ІТС, 

термін адаптації яких становить близько трьох тижнів. Найбільш важким 

періодом перебування у Ліберії, як для осіб ЛС, так і ІТС є квітень місяць, 

коли розпочинається «сезон дощів» і різко зростає кількість захворювань на 

малярію. 

Наступним етапом дослідження негативного впливу умов професійної 

діяльності на організм АП під час перебування в Ліберії був аналіз їх 

розподілу за рівнем сприйняття температурного комфорту та пристосування 

до перепадів температури повітря протягом доби (табл. 3.2). 
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Видно, що питома вага (далі - ПВ) осіб ЛС з високим рівнем 

сприйняття температурного комфорту під час перебування в Ліберії 

достовірно (р0,05) переважає відповідні показники ПВ осіб ІТС і, навпаки, 

ПВ осіб ІТС з низьким рівнем сприйняття температурного комфорту 

достовірно (р0,05) переважає відповідні показники ПВ осіб ЛС. 

 

Таблиця 3.2 

Розподіл авіаційного персоналу за рівнем сприйняття 

температурного комфорту та пристосування до перепадів температури 

повітря протягом доби під час перебування в Ліберії, % (M±m) 

Примітка: 

 – достовірність змін показників, що аналізуються, між особами ЛС і НС за критерієм 

Стьюдента на рівні р0,05. 

 

За рівнем пристосування АП до перепадів температури повітря 

протягом доби в Ліберії ситуація дещо відрізняється. Тут ПВ осіб ІТС з 

середнім рівнем пристосування до перепадів температури повітрядостовірно 

(р0,05) переважає відповідні показники ПВ осіб ЛС, а ПВ осіб ЛС з низьким 

рівнем пристосування до перепадів температури повітрядостовірно (р0,05) 

переважає відповідні показники ПВ осіб ІТС. 

Не менш важливою характеристикою оцінювання впливу кліматичних 

умов на організм АП миротворчого контингенту в Ліберії є аналіз розподілу 

зазначеного контингенту за рівнем стійкості до впливу вологості повітря та 

опадів у «сезон дощів» (табл. 3.3).  

 

Контингент ЛС ІТС 

Розподіл авіаційного персоналу за рівнем 

сприйняття температурного комфорту під час 

перебування в Ліберії 

високий 16,7±5,8 2,5±2* 

середній 76,2±6,6 72,5±7 

низький 7,1±5 25,0±7* 

Розподіл авіаційного персоналу за рівнем 

пристосування до перепадів температури 

повітря протягом доби під час перебування в 

Ліберії 

високий 21,4±6 17,5±6 

середній 40,5±7,6 62,5±7,7* 

низький 38±7,5 20±6* 
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Таблиця 3.3 

Розподіл авіаційного персоналу за рівнем стійкості до впливу 

вологості повітря та опадів у «сезон дощів» на їх працездатність під час 

перебування в Ліберії, % (M±m) 

Контингент ЛС ІТС 

Розподіл авіаційного персоналу за рівнем 

стійкості до впливу вологості повітря на 

працездатність 

високий 26,2±6,8 15±5,7 

середній 50±7,7 70±7* 

низький 23,8±6,6 15±5,7 

Розподіл авіаційного персоналу за рівнем 

стійкості до впливу опадів у сезон дощів на 

працездатність 

високий 38±7,5 5±3,5*** 

середній 40,5±7,6 82,5±6*** 

низький 21,5±6 12,5±5 

Примітки: 

 – достовірність змін показників, що аналізуються, між особами ЛС і ІТС за критерієм 

Стьюдента на рівні р0,05. 

 – достовірність змін показників, що аналізуються, між особами ЛС і ІТС за критерієм 

Стьюдента на рівні р0,001. 

 

Тут ПВ осіб ІТС з середнім рівнем стійкості до впливу вологості 

повітря достовірно (р0,05) переважає відповідні показники ПВ осіб ЛС. У 

групах з високим і низьким рівнем стійкості до впливу вологості повітря 

достовірних змін не виявлено, хоча спостерігається тенденція до 

переважання ПВ осіб ЛС над ПВ осіб ІТС у цих групах. Така ситуація 

обумовлена тим, що зменшення ПВ осіб ЛС з середнім рівнем стійкості до 

впливу вологості повітря відбувається за рахунок збільшення ПВ осіб з 

високим і низьким її рівнем, тоді як зростання ПВ осіб ІТС з середнім рівнем 

стійкості до впливу вологості повітря, навпаки, відбувається за рахунок 

зменшення ПВ осіб з високим і низьким її рівнем. 

Особливості розподілу АП за рівнем стійкості до впливу опадів у 

«сезон дощів» суттєво відрізняються. Відзначається значне, більш ніж у сім 

разів, (р0,001) переважання ПВ осіб ЛС з високим рівнем стійкості до 

впливу опадів над аналогічними показниками ПВ осіб ІТС і, навпаки, більш 

ніж у два рази (р0,001) ПВ осіб ІТС з середнім рівнем стійкості до впливу 
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опадів переважає відповідні показники ПВ осіб ЛС. Як наслідок, зростання 

ПВ осіб ЛС з високим рівнем стійкості до впливу опадів у «сезон дощів» 

відбувається за рахунок зменшення ПВ осіб ЛС з середнім рівнем, а 

зростання ПВ осіб ІТС з середнім рівнем стійкості до впливу опадів у «сезон 

дощів» відбувається за рахунок значного зменшення ПВ осіб ІТС з високим 

за рівнемстійкості. 

Наведені відмінності розподілу осіб ЛС і ІТС за рівнем сприйняття 

температурного комфорту, пристосування до перепадів температури повітря 

протягом доби, стійкості до впливу вологості повітря та опадів у «сезон 

дощів» під час перебування в Ліберії, підтверджують припущення щодо 

особливостей впливу температурного режиму та вологості повітря на 

організм зазначеного контингенту,залежно від мікроклімату робочих місць. 

Підтримання штучного мікроклімату в кабіні вертольоту сприяє формуванню 

серед осіб ЛС відчуття кращого температурного комфорту,більш високої 

стійкості до впливу вологості повітря та опадів у «сезон дощів»і, навпаки, 

призводить до гіршого пристосування до перепадів температури повітря 

протягом доби. Разом з тим, праця осіб ІТС на відкритому повітрі призводить 

до кращого пристосування до перепадів температури повітря протягом доби 

та сприяє формуванню відчуття гіршого температурного комфорту, 

зниження стійкості до впливу вологості повітря та опадів у «сезон дощів». 

Важливою складовою оцінювання впливу кліматичних чинників на 

організм АП є виявлення особливостей адаптації до них зазначеного 

контингенту. Для цього нами було здійснено аналіз розподілу осіб ЛС і ІТС 

за рівнем адаптації до специфічних умов військової служби під час 

перебування в Ліберії (табл. 3.4) 

Таблиця 3.4 

Розподіл авіаційного персоналу за рівнем адаптації до специфічних 

умов військової служби під час перебування в Ліберії, % (M±m) 

Контингент ЛС ІТС 

Розподіл авіаційного персоналу за  високий 26,2±6,8 5±3,5** 
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Примітки: 

 – достовірність змін показників, що аналізуються, між особами ЛС і ІТС за критерієм 

Стьюдента на рівні р0,01. 

 – достовірність змін показників, що аналізуються, між особами ЛС і ІТС за критерієм 

Стьюдента на рівні р0,001. 

 

Видно, що достовірні зміни тут відзначаються серед осіб ЛС і ІТС з 

високим і низьким рівнем адаптації до специфічних умов військової служби в 

Ліберії: ПВ осіб ЛС з високим рівнем адаптації достовірно (р0,01) 

переважає відповідні показники ПВ осіб ІТС, а ПВ осіб ІТС з низьким рівнем 

адаптації достовірно (р0,001) переважає відповідні показники ПВ осіб ЛС. 

Така ситуація свідчить про те, що особи ЛС, у переважній своїй більшості, 

успішніше адаптуються до умов жаркого та вологого клімату Ліберії, який 

характеризується відсутністю чіткої кліматичної сезонності за показником 

температури повітря і, навпаки її наявністю за показником кількості опадів. 

 

3.2. Характеристика важкості та напруженості праці авіаційного 

персоналу миротворчого контингенту 

 

Вертольоти відносяться до літальних апаратів, які використовуються у 

всіх видах ЗС України, Міністерстві внутрішніх справ, Державній службі з 

надзвичайних ситуацій, Державній прикордонній службі України та в 

цивільній авіації. Програючи літакам в швидкості, вертольоти не потребують 

спеціально обладнаних аеродромів, забезпечують висадку особового складу 

та доставку вантажу в місцевостях недоступних для інших видів транспорту, 

широко застосовуються для евакуації поранених та хворих, тушінні пожарів, 

веденні різного роду розвідки. Використання українських вертолітних 

загонів протягом останнього десятиліття являється одним з найважливіших 

рівнем адаптації до специфічних умов  

військової служби в Ліберії 
середній 66,7±7,3 52,5±8 

низький 7,1±4 42,5±7,8*** 
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складових миротворчої діяльності Місії ООН в країнах африканського 

контингенту. 

Професійна діяльність авіаційного персоналу миротворчого 

контингенту в Республіці Ліберія з урахуванням специфіки виконання 

службових обов’язків відрізняється від професійної діяльності в Україні. 

Негативні фактори навколишнього середовища, фізичне та нервово-емоційне 

перевантаження сприяють зниженню працездатності та можуть впливати на 

безпеку польотів [19, 25]. Значимість гігієнічної оцінки умов праці за 

важкістю та напруженістю трудового процесу льотного та наземного складу 

підвищується з урахуванням високої відповідальності за результат своєї 

діяльності, ризику для власного життя та життя екіпажу, відповідальністю за 

безпеку цивільного населення. Особливості експлуатації вертольотів 

обумовлюють підвищені вимоги до якості виконання польотів льотчиками та 

ремонту літальних апаратів наземними авіаційними техніками. При 

виконанні своїх обов’язків одним з головних несприятливих виробничих 

факторів є фізичне та нервово-емоційне навантаження, яке може викликати 

розвиток професійних захворювань [31, 44, 60, 80, 102]. 

На теперішній час для виконання миротворчих місій в країнах 

африканського континенту використовуються вертольоти Мі-8 та Мі-24. 

Середній транспортний вертоліт Мі-8 має максимальну швидкість 250 км/ч, 

вантажопідйомність 4000 кг, дальність польоту – 465 км, в умовах польотів на 

африканському континенті має екіпаж – 4 військовослужбовці, перевозить до 

28 осіб. Бойовий вертоліт Мі-24 має максимальну швидкість 315 км/ч, 

дальність польоту – 450 км, в умовах польотів на африканському континенті 

має екіпаж – 4 військовослужбовці та може брати в політ до 4 спостерігачів 

місії ООН.  

Льотчик в миротворчі місії ООН виконує пілотування вертольоту в 

цілях виконання учбово-тренувальних та бойових завдань. 

Основні операції, які виконує льотний склад під час польоту: 
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управління переміщенням вертольотом в повітряному просторі в 

ручному та автоматичному режимі з орієнтацією на об’єкти поза кабіною 

літального апарату або інформацію з дошки приладів; 

спостереження за повітряним середовищем та земною поверхнею; 

управління агрегатами вертольота з допомогою тумблерів та кнопок; 

ведення радіообміну. 

Хронометражними спостереженнями та вивченням організації 

трудового процесу під час проведення польотів складено фотографію 

робочого дня льотчика вертольота (табл. 3.5). 

 

Таблиця 3.5 

Фотографія робочого дня льотчика вертольоту в миротворчій місії 

в Республіці Ліберія 

Найменування робочого 

процесу 

Тривалість, хв Питома вага від 

часу робочої 

зміни, % 

Перевірка готовності 

вертольоту до польоту.  

5-10 2,1 

Зліт 5-8 2,1 

Управління вертольотом під 

час польоту 

180-250 76,7 

Посадки та зліти на 

вертолітні площадки: 

посадка (від 1 до 5 разів)  

зліт (від 1 до 5 разів)  

 

 

5-25 

5-25 

 

 

2,1 

2,1 

Стоянка вертольота на 

площадках дозаправки та 

завантаження вантажу або 

військових спостерігачів 

30-60 12,8 

Посадка вертольота на 

основний аеродром 

5-8 2,1 

Всього 235-386 100,0 

 

Органи управління вертольота принципово відрізняються від літака. 

Перед сидінням льотчика знаходиться ручка управління, з допомогою 

якої від змінює положення несучого гвинта відносно горизонтальної площі. 
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Зліва від сидіння розміщено важіль управління «шаг – газ», який змінює шаг 

несучого гвинта та потужність двигуна. Цей важіль використовується при 

зльоті, при зміні режиму польоту та при посадці. Управління напрямком 

вертольота в польоті здійснюється з допомогою ножних педалі. Кількість 

управляючих рухів, які виконуються ручкою при керуванні вертольотом 

відрізняється на різних етапах польоту. Так, на зльоті протягом 30 секунд 

виконується в середньому до 48 рухів, в горизонтальному польоті до 35 рухів, 

при зниженні – до 55 і на посадці – до 72 [61].  

Враховуючи порівняну нестійкість вертольота від льотчика вимагається 

не тільки велика кількість, але й висока точність управляючих рухів. При 

цьому сам характер управляючих рухів та їх погодженість достатньо складні. 

Так ліва рука льотчика переміщує ричав «шаг-газ» вверх і вниз та при цьому 

проводить обертаючі рухи за годинниковою стрілкою та проти неї для 

корекції газу. Ручка управління переміщується правою рукою в прокольному, 

поперековому та всіх проміжних направленнях. Педалі управляються за 

допомогою ніг. Всі ці рухи повинні чітко скоординовані між собою.  

Таким чином, управління вертольотом вимагає високого 

професіоналізму та високоавтоматизованих рухових навиків, які не 

поступаються по складності, а в деяких випадках і перевищують відповідні 

навики льотчиків літаків.  

Особливістю діяльності вертольотчиків є значно менша вага 

перенесеного вантажу і рівня зручності робочої пози. Основним показником 

важкості праці льотчика вертольота є стереотипні робочі рухи. З урахуванням 

термінів виконання польотних завдань в умовах африканського континенту: 

часу зльотів та посадок, горизонтальних прольотів кількість стереотипних 

робочих рухів при локальному навантаженні (за участю м’язів кистей та 

пальців рук) складає від 15040 до 25552. При розгляді важкості праці 

льотчика вертольота Мі-24 можливо встановлено, що до 76,7% робочого часу 

військовослужбовець знаходиться в фіксованій позі. Таким чином за 

фактором «важкість» загальна гігієнічна оцінка умов праці льотчика 
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вертольота Мі-24 згідно ДСНіП ГКП № 248 відноситься до 3 класу 1 ступінь 

(25552/40000*1 + 250/50*0.15=1,39). 

Діяльність льотного складу залежить від деяких психофізіологічних 

особливостей, які впливають на показники, що характеризують напруженість 

праці. В першу чергу це орієнтація в просторі: оцінка положення літального 

апарату, як візуально за наземними орієнтирами так і за приборами. 

Відмічається вимушений темп праці, який іноді проходить в умовах 

відносного дефіциту часу. У зв’язку з великими швидкостями зміни 

середовища в польоті відбуваються дуже швидко. Тривалість зосередження 

уваги під час зльотів, посадок та горизонтальних польотів складає відповідно 

до хронометражних спостережень у країнах африканського континенту до 

77,2% від часу льотної зміни.  

Одним із важливих особливостей льотної діяльності є високий рівень 

нервово-емоційної напруги, який особливо проявляється при виконання 

демонстраційних польотів, польоти з ціллю повітряного спостереження, 

патрулювання, супроводження наземних військ. В цих умовах пілот є 

відповідальним за кінцеве виконання завдання, його помилки можуть 

загрожувати можуть загрожувати життю цивільного населення та 

супроводжуватися руйнуванням об’єктів господарства. Польоти в 

миротворчій місії пов’язані з вірогідним ризиком для власного життя екіпажу 

вертольоту. Крім того льотчик вертольоту несе відповідальність за безпеку 

життя осіб, які знаходяться у вертольоті.   

Особливістю управління літальним апаратом являється також виключно 

високий темп сприйняття та переробки інформації. Програма польоту 

вимагає від льотчика проведення значної кількості усних розрахунків та 

збереження їх результатів в пам’яті, також потрібно запам’ятовувати велику 

кількість вихідних даних. Нерідко необхідно приймати рішення при нестачі 

інформації або при її невизначеності. У зв’язку зі збільшенням кількості 

засобів радіозв’язку, дуже важливим значенням є правильність формування 

команд і чіткість їх передачі командиром вертольота. Потрібно враховувати й 
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особливості передачі інформації на іноземній мові при польотах в місії ООН. 

Розбірливість слів та сигналів, що отримуються по радіо під час польоту, 

значно погіршує шум гвинтів та силових агрегатів.  

При оцінці показників напруженості праці льотчика вертольота за 

основними показниками отримано результати: 

– тривалість зосередження уваги – більше 75% (77,2%) від часу льотної 

зміни; 

– ступінь відповідальності за результат своєї діяльності. Значущість 

помилки – є відповідальним за функціональну якість роботи, завдання. 

Неправильні рішення можуть призвести до пошкодження обладнання, 

можливої небезпеки для життя; 

– ступінь ризику для власного життя та життя інших осіб – вірогідний; 

– ступінь відповідальності за життя інших осіб – є відповідальним за 

безпеку інших осіб. 

Таким чином за фактором «напруженість» загальна гігієнічна оцінка 

умов праці льотчика вертольота згідно ДСНіП ГКП № 248 відноситься до 3 

класу 3 ступінь (2*1 + 77,2/75*1= 3,02). 

Особи ІТС в умовах африканського континенту виконує попередню та 

передполітну підготовки, підготовку до повторного вильоту, післяполітну 

підготовка, а також виконує періодичні та контрольні огляди, виконує складні 

форми обслуговування – регламентні роботи, які проводяться за календарним 

терміном або по нальоту вертольота. 

Роботи на авіаційній техніці (далі – АТ) виконуються за технологічними 

картами. 

Передпольотна підготовка АТ виконується  безпосередньо  перед 

польотами відповідно до завдань льотного дня та включає: 

– передпольотний огляд АТ та усунення  виявлених  несправностей;  

– перевірку відповідності заправлення та заряджання систем АТ  

завданню на політ; 

– встановлення на АТ знімного обладнання; 
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– дозаправлення (дозарядження) систем АТ згідно з завданням; 

– введення вихідних даних (програм) у навiгацiйнi, прицiльнi та iншi 

системи; 

– підготовку автоматичних засобів управління до застосування; 

– перевірку готовності АТ до польоту згідно з завданням. 

Післяполітну підготовка АТ виконується в кiнцi кожного льотного дня 

незалежно від того, відбувалися польоти чи ні, та включає: аналіз 

працездатності систем i обладнання АТ та дотримання правил його 

експлуатацiї у повiтрi (якщо польоти відбулись) згідно з даними засобами 

об’єктивного контролю та доповідями льотного екіпажу; пiсляполітний огляд 

АТ; усунення несправностей, які виявлені у польоті та при огляді; 

заправлення та спорядження АТ згідно з вказівками командира військової 

частини. 

Регламентні роботи виконуються особами ІТС на спеціальному 

майданчику. Роботи по планеру, силовим установкам, обладнанню АТ 

виконуються в стандартні терміни, визначені регламентом технічного 

обслуговування за технологічними картами.  

Хронометражними спостереженнями та вивченням організації 

трудового процесу під час проведення регламентних робіт складено 

фотографію робочого дня авіаційного техніка (табл. 3.5). 

 

Таблиця 3.6 

Фотографія робочого дня авіаційного техніка під час виконання 

робіт на аеродромі Робертсфільд у миротворчій місії в Республіці Ліберія 

 

Найменування робочого процесу Тривалість, хв Питома вага від 

часу робочої 

зміни, % 

Одержання завдання, вивчення технічної 

документації. 

25 6,3 

Доставка вручну деталей та матеріалів 

до вертольота. 

30-35 7,5 

Відкручування та закручування кріплень 100-160 25 
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з підтримкою руками. Зняття, установка 

агрегатів, приладів i вузлів. 

Ремонт агрегатів та гвинтів. 180-200 45 

Перерви на обід та природні потреби. 65 16,2 

Всього 400-485 100,0 

 

Під час проведення регламентних робіт при роботі техніка вертольота 

фізичне динамічне навантаження обумовлене переміщенням комплекту 

робочих інструментів масою 10 кг до вертолітного майданчика і назад на 

відстань 50 метрів в середньому до 6 разів за робочий день, а також 

складових частин ремонту масою до 20 кг із кімнат зберігання на робочий 

майданчик на відстань 70 метрів в середньому до 5 разів за робочий день. 

Загальне навантаження при цьому складає в цілому до 10000 кг*м за робочий 

день. У незручній робочій позі під час зняття агрегатів з вертольота та 

встановлення назад у вертоліт авіаційний технік перебуває до 25 % робочого 

часу. При виконанні робіт з ремонту літального апарату окрім перебування в 

робочій позі стоячи та в незручній робочій позі з поворотом голови вбік чи 

нахилом назад, а також розташуванням рук з інструментом над головою, 

авіаційний технік також перебуває у вимушеній робочій позі (на колінах, 

навпочіпки) до 20% робочого часу.  

Таким чином за фактором «важкість» загальна гігієнічна оцінка умов 

праці авіаційного техніка згідно ДСНіП ГКП № 248 відноситься до 3 класу 1 

ступінь (10000/13000*1 + 25/25*0.15 + 20/10*0.15 = 1,22). 

При вивченні трудового процесу авіаційного техніка виявлені наступні 

показники, які характеризують напруженість його праці: 

– тривалість зосередження уваги – 70% робочого часу; 

–– емоційне навантаження (ступінь відповідальності за результат своєї 

діяльності; значущість помилки) – є відповідальним за функціональну якість 

кінцевої роботи; неправильні рішення можуть призвести до пошкодження 

обладнання. 
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Таким чином за фактором «напруженість» загальна гігієнічна оцінка 

умов праці авіаційного техніка згідно ДСНіП ГКП № 248 відноситься до 3 

класу 2 ступінь (2*1 + 70/75*1 = 2,93). 

Одержані дані важкості праці льотчика вертольота та наземного 

авіаційного техніка оцінюються як 3 клас 1 ступеня, напруженість праці  

льотчика вертольота оцінюється як 3 клас 3 ступеня, наземного авіаційного 

техніка – 3 клас 2 ступеня. Умови праці, що характеризуються такими 

рівнями трудового процесу, можуть викликати функціональні зміни, що 

виходять за межі фізіологічних коливань та збільшують ризик погіршення 

здоров'я, у тому числі й виникнення професійної патології.  

 

Висновки до розділу 3: 

1. Оцінено кліматичні умови професійної діяльності АП 

миротворчого контингенту в Ліберії, а також їх відмінності у порівнянні з 

аналогічними умовами в Україні. Встановлено, що протягом року вони 

характеризуються стабільно високими показниками температури та вологості 

повітря, відсутністю чіткої кліматичної сезонності за температурним 

чинником та її наявністю за показником кількості опадів, а також 

перевищенням межі порогової метеорологічної чутливості за показником 

перепадів температури повітря протягом «сухого» сезону. 

2. Виявлено особливості впливу кліматичних чинників на організм 

осіб ЛС і ІТС миротворчого контингенту в Ліберії. Підтримання штучного 

мікроклімату в кабіні вертольоту сприяє формуванню серед осіб ЛС відчуття 

кращого температурного комфорту,більш високої стійкості до впливу 

вологості повітря та опадів у «сезон дощів»і, навпаки, призводить до гіршого 

пристосування до перепадів температури повітря протягом доби. Разом з 

тим, праця осіб ІТС на відкритому повітрі призводить до кращого 

пристосування до перепадів температури повітря протягом доби та сприяє 

формуванню відчуття гіршого температурного комфорту, зниження стійкості 

до впливу вологості повітря та опадів у «сезон дощів». 
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3. Виявлено рівні та строки адаптації АП миротворчого 

контингенту в Ліберії. Встановлено кращу успішність адаптації осіб ЛС, у 

порівнянні з особами ІТС. Зокрема, термін адаптації осіб ЛС становить 

близько двох тижнів, а термін адаптації осіб ІТС – близько трьох тижнів. 

4. Розроблено професіограми осіб ЛС та ІТС миротворчих місій, які 

здійснюють професійну діяльність при перебуванні в Ліберії. 

5. Важкість праці льотчика вертольота оцінюється за класом 3.1 за 

даними ГКП (2014). Основним фактором, який впливає на важкість цього 

спеціаліста є фіксована поза та велика кількість стереотипних робочих рухів. 

Важкість праці авіаційного техніка, в основному, залежить від м’язового 

навантаження та вимушеної робочої пози. Важкість праці авіаційного техніка 

можливо оцінити на рівні 3.1. 

6. Напруженість праці льотчика вертольота оцінюється класом 3.3, 

наземного авіаційного техніка – класом 3.2. Діяльність льотчика вертольоту 

достовірно складна за своїм змістом і характером та відповідальна як за 

результат своєї діяльності, так і за життя інших осіб. Робота осіб ІТС 

авіаційних підрозділів емоційно навантажена і одноманітна але 

характеризується кращим дотриманням періодичних регламентованих 

перерв.  

Матеріали розділу 3 представлені в друкованих роботах [66, 67, 161, 

162] 
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РОЗДІЛ 4 

Особливості психологічної адаптації авіаційного персоналу та 

багатомісячна динаміка психофізіологічного стану військовослужбовців 

миротворчого контингенту під час проходження служби на африканському 

континенті. 

 

4.1. Динаміка показників реактивної та особистої тривожності 

протягом перших 8 – тижнів перебування в миротворчій місії 

 

Військова практика свідчить, що успішність психологічної адаптації 

військовослужбовців до конкретних умов проходження військової служби є 

важливим чинником, що впливає на ефективність і надійність їх професійної 

діяльності, особливо це стосується незвичних умов перебування 

миротворчого контингенту на території країн африканського континенту. 

Під час формування військового колективу в особливих умовах 

відбувається зміна старих способів і форм поведінки військовослужбовців, 

встановлюються нові навички, звички та ціннісні орієнтації. Адаптація до 

нових умов життя та професійної діяльності пов’язана зі значними втратами 

енергії, підвищеною збудливістю, переоцінкою цінностей, переживанням 

негативних емоцій, конфліктністю у взаємовідносинах тощо. 

Крім того, значний вплив на процеси психологічної адаптації чинить 

цілий ряд особистісних факторів(соціальний досвід військовослужбовця, 

досвід участі у миротворчих місіях, мотивацію до військової служби, рівень 

загальної підготовки за фахом, особливості характеру тощо) та факторів 

специфічних факторів зовнішнього середовища (суттєві зміни клімату та 

побуту, перетин різних культур, несення служби в тісній взаємодії з 

миротворчими підрозділами інших держав тощо). 
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Комплексна дія цих факторів призводить до розвитку тривожності та 

депресивності, а також зростання психоемоційної напруги, що стає 

причиною зниження працездатності та стійкості військовослужбовців до 

умов миротворчої діяльності. 

Тривога – це вираз неспокою епізодичного характеру. Як страх, так і 

тривога є адекватними реакціями на небезпеку, однак,у разі виникнення 

страху небезпека очевидна, об’єктивна, тоді як під час тривоги вона 

прихована, суб’єктивна.  

Тривожність відрізняється від тривоги своєю стійкістю, оскільки 

визначає індивідуальну чутливість особи достресу, підвищену схильність до 

переживання емоційного дискомфорту, передчуття небезпеки, незвичних 

суб’єктивних конфліктних ситуацій тощо.Тривожність виникає у ситуаціях 

невизначеної загрози, фрустрації і проявляється прогнозуванням 

несприятливого завершенняочікуваної події.Важливо, що мова йде про 

психологічну загрозу, тобто таку, що має суб’єктивний характер і не 

проявляється як фізична небезпека.  

Саме тому, стан тривожності характеризується суб’єктивним 

відчуттямзагрозита напруження, що свідомосприймається, 

супроводжуєтьсяабопов’язуєтьсяз активацієючи збудженням автономної 

нервової системи. Тривожність, як рисаособистості, означає мотив або 

набуту поведінкову диспозицію, яказобов’язуєособудосприйняття широкого 

кола об’єктивно безпечних обставин, що містять загрозу, примушуючи 

реагувати на них станом тривоги, інтенсивність яких не відповідає величині 

реальноїнебезпеки. 

Шкали реактивної та особистісної тривожності Спілбергера є єдиною 

методикою, що дозволяє диференційовано вимірювати тривожність і як 

особистісну властивість, і як стан. 

Особистісна тривожність розглядається як відносно стійка 

індивідуальна якість особистості, що характеризує ступінь занепокоєння, 

турботи, емоційної напруги внаслідок дії стресових факторів. 
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Реактивна тривожність – це стан суб’єкта в даний момент часу, що 

характеризується суб’єктивно переживаючимиемоціями: напруженням, 

хвилюванням, стурбованістю, нервозністю в даних конкретних обставинах. 

Цей стан виникає як емоційна реакція на екстремальну або стресову 

ситуацію, може бути різним заінтенсивністюта динамічним зачасом.  

Допустимий рівень тривожності – природна й обов’язкова особливість 

продуктивної активності будь – якої людини, разом з тим, підвищена 

тривожність стає основним механізмом дезадаптивної поведінки, у першу 

чергу, через зниження самоконтролю та самооцінки.  

З метою оцінки динаміки психологічної адаптації АП миротворчого 

контингенту в умовах країн африканського континенту, було здійснено 

аналіз показників реактивної тривожності (РТ) та особистої тривожності 

(ОТ) осіб ЛС і ІТС на 2-й, 4-й, 6-й та 8-й тижні перебування у миротворчій 

місії. Результати досліджень наведені в табл. 4.1 

 

Таблиця 4.1. 

Динаміка змін показників реактивної та особистої тривожності 

авіаційного персоналу миротворчого контингенту протягом перших 8-

ми тижнів перебування у миротворчій місії (М±m) 

Контингент Тривожність 
2-й тиждень 

перебування 

4-й тиждень 

перебування 

6-й тиждень 

перебування 

8-й тиждень 

перебування 

Льотний 

склад 

РТ 31,9±0,8 34,5±0,9* 31,3±0,7** 31,2±0,6 

ОТ 33,7±0,9 36±0,9 33±0,8* 33,3±0,7 

Інженерно-

технічний 

склад 

РТ 30,6±0,7 37,3±1*** 31,1±0,9*** 30,1±0,8 

ОТ 31,5±0,7 36,3±0,8*** 32,4±0,7*** 32,2±0,8 

Примітки: 

* – достовірність різниці між показниками РТ і ОТ на 2-му і 4-му, 4-му і 6-му, 6-му і 8-му 

тижнях перебування за критерієм Стьюдента на рівні р<0,05;  

** – достовірність різниці між показниками РТ і ОТ на 2-му і 4-му, 4-му і 6-му, 6-му і 8-му 

тижнях перебування за критерієм Стьюдента на рівні р<0,01; 

*** – достовірність різниці між показниками РТ і ОТ на 2-му і 4-му, 4-му і 6-му, 6-му і 8-

му тижнях перебування за критерієм Стьюдента на рівні р<0,001. 
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Видно, що динаміка змін середньо групових показників ОТ і РТ осіб 

ЛС і ІТС протягом періоду досліджень аналогічна. Так, на 2-му тижні 

перебування АП у миротворчій місії середньо групові показники ОТ і РТ 

мають низький рівень розвитку. У подальшому, на 4-му тижні перебування, 

відбувається їх достовірне (р<0,05 – 0,001) зростання до помірного (крім 

показника РТ осіб ЛС) рівня. При чому, зростання показників РТ осіб ІТС 

достовірно (р<0,05) переважає відповідні показники осіб ЛС. На 6-му і 8-му 

тижнях перебування АП у миротворчій місії показники тривожності 

достовірно (р<0,05 – 0,001) знижуються, тобто повертаються до початкового, 

низького, рівня. 

Для більш глибокого аналізу динаміки психологічної адаптації АП 

миротворчого контингенту було оцінено структуру розподілу осіб ЛС і ІТС 

за рівнем розвитку ОТ і РТ на 2-му, 4-у, 6-му та 8-му тижнях перебування у 

миротворчій місії. Результати досліджень наведені в табл. 4.2. 

Видно, що на 2-му тижні перебування у миротворчій місії близько 

80,96% осіб ЛС мають дуже низький або низький рівень розвитку РТ і 

59,53% осіб ЛС – дуже низький або низький рівень розвитку ОТ. Помірний і 

високий рівень розвитку РТ і ОТ мають 19,04% і 40,47% осіб ЛС відповідно. 

Звертає на себе увагу значна питома вага (ПВ) осіб ЛС з помірним (23,81%) і 

високим (16,67%) рівнем розвитку ОТ, що свідчить про низьку ефективність 

психофізіологічного відбору до участі у миротворчій місії, коли до складу 

контингенту потрапляють особи з низьким рівнем емоційної стійкості через 

очікування ймовірної небезпеки. 

На 4-му тижні перебування у миротворчій місії відбувається зміна 

структури розподілу осіб ЛС за рівнем розвитку РТ і ОТ шляхом зменшення 

ПВ осіб з дуже низьким та низьким і зростанням ПВ осіб з помірним і 

високим рівнем розвитку РТ і ОТ. Загалом, ПВ осіб ЛС з дуже низьким та 

низьким рівнем розвитку РТ і ОТ складає 57,14% і 40,48% відповідно, а 

помірним і високим рівнем розвитку РТ і ОТ – 38,09% і 54,77% відповідно. 

Відзначається поява 4,76% осіб ЛС з дуже високим розвитком тривожності.  
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Таблиця 4.2 

Розподіл авіаційного персоналу миротворчого контингенту за рівнем розвитку реактивної та особистої 

тривожності протягом перших 8-ми тижнів перебування у миротворчій місії (питома вага, %) 

 

Рівень розвитку 

тривожності 

2-й тиждень перебування 4-й тиждень перебування 6-й тиждень перебування 8-й тиждень перебування 

РТ ОТ РТ ОТ РТ ОТ РТ ОТ 

ЛС 

дуже низький  38,1±7,5 21,4±6,3 26,2±6,8 16,7±5,8 40,5±7,6 28,6±7 38,1±7,5 26,2±6,8 

низький 42,9±7,6 38,1±7,5 31±7 23,8±6,6 45,2±7,7 41,7±7,5 47,6±7,7 40,5±7,6 

помірний 9,5±4,5 23,8±6,6 26,2±6,8* 38,1±7,5 11,9±5 26,2±6,8 11,9±5 28,6±7 

високий 9,5±4,5 16,7±5,8 11,9±5 16,7±5,8 2,4±2,4 7,1±4 2,4±2,4 4,8±3,3 

дуже високий  0 0 4,8±3,3 4,8±3,3 0 0 0 0 

ІТС 

дуже низький  58,3±7 41,7±7 16,7±5,4*** 16,7±5,4* 58,3±7*** 41,7±7* 60,4±7 41,7±7 

низький 16,7±5,4 50±7,2 25±6,3 41,7±7 16,7±5,4 41,7±7,1 16,7±5,4 41,7±7,1 

помірний 25±6,3 0 25±6,3 16,7±5,4** 16,7±5,4 8,3±4^ 14,6±5,1 8,3±4^ 

високий 0 8,3±3,99 16,7±5,4** 16,7±5,4 0** 0**^ 0 0^ 

дуже високий  0 0 16,7±5,4** 8,3±4* 8,3±4^ 8,3±4^ 8,3±4^ 8,3±4^ 

Примітки:  

* – достовірність різниці між показниками РТ і ОТ на 2-му і 4-му, 4-му і 6-му, 6-му і 8-му тижнях перебування за критерієм Стьюдента на 

рівні р<0,05;  

** – достовірність різниці між показниками РТ і ОТ на 2-му і 4-му, 4-му і 6-му, 6-му і 8-му тижнях перебування за критерієм Стьюдента на 

рівні р<0,01;  

*** – достовірність різниці між показниками РТ і ОТ на 2-му і 4-му, 4-му і 6-му, 6-му і 8-му тижнях перебування за критерієм Стьюдента на 

рівні р<0,001; 

^ – достовірність різниці між показниками РТ і ОТ на 2-му і 6-му, 2-му і 8-му тижнях перебування за критерієм Стьюдента на рівні р<0,05. 
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Однак, зазначені зміни, за виключенням достовірного (р<0,05) зростання 

ПВ осіб ЛС з помірним рівнем розвитку РТ, носять тенденційний характер. На 

6-му і 8-му тижнях перебування ситуація дещо покращується – відбувається 

зростання ПВ осіб ЛС з дуже низьким та низьким за рахунок зменшення ПВ 

осіб ЛС з помірним і високим рівнем розвитку РТ і ОТ. Як і у попередньому 

випадку зазначені зміни є недостовірними та носять тенденційний характер. 

Серед осіб ІТС ситуація щодо розподілу за рівнем розвитку ОТ і РТ на 2-й, 4-й, 

6-й та 8-й тижні перебування у миротворчій місії суттєво відрізняється. На 2-му 

тижні перебування у миротворчій місії близько 75% осіб ІТС мають дуже 

низький або низький рівень розвитку РТ і 91,67% осіб ІТС – дуже низький або 

низький рівень розвитку ОТ. Помірний і високий рівень розвитку РТ і ОТ мають 

25% і 8,33% осіб ІТС відповідно. Наявність лише 8,33% осіб з високим рівнем 

розвитку ОТ свідчить про відсутність у більшості осіб ІТС на початку місії 

емоційних реакцій через очікування ймовірної небезпеки, іншими словами – 

вони почувають себе захищенимив місцях дислокації контингенту, на відміну 

від осіб ЛС. 

На 4-му тижні перебування у миротворчій місії ситуація кардинально 

змінюється. Відбувається достовірне зростання ПВ осіб ІТС з помірним рівнем 

розвитку ОТ (р<0,05), високим рівнем розвитку РТ (р<0,01) та дуже високим 

рівнем розвитку РТ (р<0,01) і ОТ (р<0,05) за рахунок різкого зниження ПВ осіб 

ІТС з дуже низьким рівнем розвитку РТ (р<0,001) і ОТ (р<0,05). Це свідчить про 

появу емоційного дискомфорту, очікування небезпеки,виникнення 

суб’єктивних конфліктних ситуацій і, як наслідок, формування дезадаптивної 

поведінки через зниження самоконтролюта самооцінки. На 6-му і 8-му тижнях 

перебування ситуація покращується – відбувається достовірне (р<0,05 – 0,001) 

зростання ПВ осіб ІТС з дуже низьким за рахунок зменшення ПВ цих осіб з 

високим рівнем розвитку РТ і ОТ, що свідчить про психологічну адаптацію до 

умов перебування в миротворчому контингенті. Звертає на себе увагу 
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збереження протягом усього періоду дослідження 8,33% осіб ІТС з дуже 

високим рівнем розвитку РТ і ОТ, тобто тих осіб, які мають ознаки зриву 

адаптації та потребують застосування заходів психологічної допомоги 

(психокорекції, лікування та реабілітації). 

 

4.2. Динаміка показників рівня депресії протягом перших 8 – тижнів 

перебування в миротворчій місії 

 

Негативний вплив на процеси психологічної адаптації АП може чинити і 

розвиток депресії через незвичні соціально та професійно зумовлені умови 

перебування миротворчого контингенту на території країн африканського 

континенту. Прояви зазначеного стану можуть бути дуже різними – це і 

порушення сну, і значне зниження активності, настрою, поява сомато-

вегетативних реакцій у вигляді порушень роботи серцево-судинної та 

ендокринної систем тощо. Саме тому, наступною складовою наших досліджень 

стало дослідження динаміки змін рівнем депресії протягом перших двох місяців 

перебування АП миротворчого контингенту у миротворчій місії. Результати 

досліджень наведено в табл. 4.3. 

Таблиця 4.3. 

Динаміка змін рівня депресії авіаційного персоналу миротворчого 

контингенту протягом перших 8-ми тижнів перебування у миротворчій 

місії (М±m) 

Контингент 
2-й тиждень 

перебування 

4-й тиждень 

перебування 

6-й тиждень 

перебування 

8-й тиждень 

перебування 

Льотний склад 42,9±0,3 45,1±0,4*** 44,1±0,3^^ 42,9±0,2** 

Інженерно-

технічний 

склад 

42,8±0,3 47,3±0,8*** 46,1±0,8^^^ 43,8±0,5* 

Примітки:* – достовірність різниці між рівнем депресії на 2-му і 4-му, 4-му і 6-му, 6-му і 8-

му тижнях перебування за критерієм Стьюдента на рівні р<0,05; 
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** – достовірність різниці між рівнем депресії на 2-му і 4-му, 4-му і 6-му, 6-му і 8-му тижнях 

перебування за критерієм Стьюдента на рівні р<0,01 (за t-Стюдентом); 

*** – достовірність різниці між рівнем депресії на 2-му і 4-му, 4-му і 6-му, 6-му і 8-му 

тижнях перебування за критерієм Стьюдента на рівні р<0,001; 

^^ – достовірність різниці між рівнем депресії на 2-му і 6-му тижнях перебування  за 

критерієм Стьюдента на рівні р<0,01; 

^^^ – достовірність різниці між рівнем депресії на 2-му і 6-му тижнях перебування за 

критерієм Стьюдента на рівні р<0,001. 

 

Аналізуючи представлені у таблиці дані, слід зазначити, що середньо- 

груповий рівень депресії протягом усього періоду досліджень, як серед осіб ЛС, 

так і серед осіб ІТС знаходяться у межах психологічної норми, тобто не 

перевищують 50. Разом з тим, спостерігається ряд закономірностей, а саме – 

достовірне (р<0,001) зростання рівня депресії на четвертому тижні перебування 

у миротворчій місії, та повернення до вихідних значень (р<0,05-0,01) на 

восьмому тижні. 

Для більш глибокого аналізу динаміки психологічної адаптації АП 

миротворчого контингенту нами було оцінено структуру розподілу осіб ЛС і 

ІТС за ступенем прояву депресії на 2-му, 4-му, 6-му та 8-му тижнях перебування 

у миротворчій місії. Результати досліджень наведені в табл. 4.4. 

Видно, що серед осіб ЛС протягом усього періоду досліджень достовірних 

змін структури їх розподілу за ступенямипроявудепресіїне виявлено, хоча 

відзначається поява 7,14% на четвертому і 4,76% на шостому тижнях 

перебування військовослужбовців з легкими депресивними проявами. Однак, на 

восьмому тижні, як і на початку місії, 100% осіб ЛС позбуваються будь-яких 

депресивних явищ. 
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Таблиця 4.4. 

Розподіл авіаційного персоналу миротворчого контингенту за 

ступенями прояву депресії протягом перших 8-ми місяців перебування у 

миротворчій місії (питома вага, %) 

Контингент 

Ступені 

прояву 

депресії 

2-й тиждень 

перебування 

4-й тиждень 

перебування 

6-й тиждень 

перебування 

8-й тиждень 

перебування 

Льотний 

склад 

 

відсутня 100 92,9±4 95,2±3,3 100 

легка 0 7,1±4 4,8±3,3 0 

субдепресія 0 0 0 0 

 депресія 0 0 0 0 

Інженерно-

технічний 

склад 

відсутня 100 77,1±6,1*** 77,1±6,1^^^ 87,5±4,8^ 

легка 0 22,9±6,1*** 22,9±6,1^^^ 12,5±4,8^^ 

субдепресія 0 0 0 0 

депресія 0 0 0 0 

Примітки:  

*** – достовірність різниці між показниками депресії на 2-му і 4-му, 4-му і 6-му, 6-му і 8-му 

тижнях перебування за критерієм Стьюдента на рівні р<0,001;  

^ – достовірність різниці між показниками депресії на 2-му і 6-мутижнях перебування за 

критерієм Стьюдента на рівні р<0,05;  

^^ – достовірність різниці між показниками депресії на 2-му і 6-мутижнях перебування за 

критерієм Стьюдента на рівні р<0,01;  

^^^ – достовірність різниці між показниками депресії на 2-му і 6-му тижнях перебування за 

критерієм Стьюдента на рівні р<0,001. 

 

Серед осіб ІТС структура розподілу за ступенем прояву депресії дещо 

відрізняється. На відміну від осіб ЛС, тут відзначається достовірне (р<0,001) 

зростання, до 22,92%, ПВ осіб ІТС з ознаками легкої депресії ситуативного або 

невротичного характеру на четвертому і шостому тижнях перебування у складі 

миротворчого контингенту, на восьмому тижні зазначені показники ПВ дещо 

знижуються, однак до висхідного рівня не повертаються (р<0,01). 

Разом з тим, слід зазначити відсутність серед обох контингентів розвитку 

субдепресивних станів і явної депресії, що відкидає можливість формування 
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серед військовослужбовців українського миротворчого контингенту ознак 

суїцидальної готовності або наявністьрізних органічних враженьцентральної 

нервової системи. 

 

4.3. Динаміка реативної тривожності військовослужбовців миротворчого 

контингенту протягом 9 місяців перебування в Республіці Ліберія  

 

Протягом 9-ти місячного періоду перебування на африканському 

континенті було досліджено наступні психологічні характеристики: реактивна 

тривожність, виявлення рівня депресії, ступеня готовності до ризику, 

психологічного клімату в колективі. Дослідження проводилось щомісячно в 

умовах індивідуальної роботи з кожним військовослужбовцем.  

Комплекс досліджених психологічних характеристик відображає різні 

аспекти психологічного стану військовослужбовців, що дозволяє 

проаналізувати особливості його змін в залежності від часу перебування в місії 

та впливу тих зовнішніх факторів середовища, які суттєво діють як на фізичний 

стан військовослужбовців, так і на їх психологічний статус. 

Суттєві зміни динаміки психологічного стану відображаються в 

показнику РТ (рис. 4.1).  

При аналізі змін цього показника за часом потрібно відмітити наявність 

декількох періодів його динаміки. По-перше, в початковий період роботи осіб 

ЛС відмічається достатньо високий рівень цього показника. В подальшому, по 

мірі адаптації до професійної діяльності в нових умовах служби, за перші три 

місяці реактивна тривожність зменшується. Після проходження періоду 

первинної адаптації спостерігається підвищення рівня цього показника, що 

свідчить про високий ступінь напруженості механізмів адаптації до діяльності. 
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Рис. 4.1. Динаміка змін показників реактивної тривожності серед осіб льотного 

(А) та інженерно-технічного (Б) складу миротворчого контингенту в Ліберії. 

 

Найвищий рівень реактивної тривожності спостерігається через 5 місяців 

після початку перебування у місії. В подальшому спостерігається зниження 

рівня цього показника, і перед завершенням місії рівень реактивної тривожності 

являється нестабільним, підвищуючись до 8-го місяця та знижуючись перед 

закінченням перебування у місії. 

Динаміка реактивної тривожності осіб ІТС, службові обов’язки якого не 

передбачають інтенсивного льотного навантаження та постійного переміщення 

по країні, що супроводжується додатковою небезпекою, має деяку схожість с 

динамікою цього показника з особами ЛС. По-перше, період вторинного 

підйому реактивної тривожності наступає у осіб ІТС декілька раніше, ніж у осіб 

ЛС – найвищий показник на 4-му місяці служби. По-друге, передостанній 

підйом цього показника також наступає трохи раніше, ніж у осіб ЛС – на 7-му 

місяці проходження служби.  
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Пояснення структури змін реактивної тривожності у обстеженого 

контингенту потрібно шукати в діях зовнішніх факторів навколишнього 

середовища. Очевидно, що дія фактору кількості опадів не в однаковій мірі 

впливає на льотний і наземний персонал. Особи ЛС значну частину часу 

проводить в повітрі або перебуває в джунглях під час зупинок. Специфіка 

роботи осіб ІТС пов’язана з перебуванням на відкритому повітрі, коли їх 

організм піддається небезпеці зараження малярією, захворюваність на яку 

збільшується в період підвищення кількості опадів. Через це у осіб ІТС 

найвищий показник реактивної тривожності спостерігався раніш, ніж у осіб ЛС. 

З іншої сторони, особи ЛС часто перебувають в джунглях – на площадках менш 

захищених від дії комарів – переносників малярії. На це накладається 

психологічний ефект небезпеки захворіти малярією, після лікування якої особи 

ЛС усувається від виконання службових обов’язків. Поєднання діє цих факторів 

призводить до збільшення рівня підвищеної реактивної тривожності у 

порівнянні з особами ІТС. 

Необхідно відмітити, що вплив фактору часу на прояву реактивної 

тривожності у осіб ЛС та ІТС є значимим з суттєвим рівнем достовірності 

(p<0,001), що свідчить про високий рівень чутливості до фактору кількості 

опадів та супутнім його динаміці вираженим фактором збільшення чисельності 

комах. Якщо не враховувати вплив на рівень реактивної тривожності 

початкових змін цього показника, викликаний ефектом адаптації до нового виду 

діяльності осіб ЛС у Ліберії, можливо констатувати схожість динаміки 

реактивної тривожності у вказаного контингенту з рівнем кількості опадів, про 

що свідчить достовірний рівень кореляції по Спірмену між цими показниками 

(r=0,91; p<0,05). Декілька більш низьким рівень кореляції у період від 3-го до 9-

го місяців служби спостерігається між показниками реактивної тривожності та 

динамікою кількості опадів у НС (r=0,71; p<0,1). Все це свідчить про значний 

вплив динаміки кількості опадів на реактивну тривожність ЛС. 
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4.4. Динаміка рівня депресивності та клімату у колективімиротворчого 

контингенту протягом всього періоду перебування в Республіці Ліберія  

 

Іншим важливим показником психологічного стану являється динаміка 

рівня депресивності військовослужбовців (рис. 4.2). Враховуючи те, що 

динаміка цього показника у осіб ЛС та ІТС складу близька доцільно розглянути 

узагальнену криву депресивності. Тут спостерігається достатньо очікувана 

закономірність.  

 

Рис. 4.2. Динаміка змін показників депресивності серед миротворчого 

контингенту в Ліберії. 

У період початкової адаптації військовослужбовців депресивність 

достатньо висока та індекс депресивності досягає 46. В подальшому, по мірі 

пристосування до нової роботи рівень цього показника падає з наступним 

поступовим збільшенням в період 6-го – 7-го місяців здійснення професійної 

діяльності. Такий підйом рівня депресивності пояснюється поступовим 
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накопиченням втоми та негативних емоцій, які проявляються у працюючих 

людей в незвичних для них умов мешкання та праці. Крім того, до цього часу 

накопичується негативні емоції, викликані соціально-психологічною 

депривацією (віддаленість від постійного мешкання, проживання та праця в 

умовах замкнутого колективу, відсутність комунікації з товаришами та 

родичами та іншими причинами). Наявність достовірного впливу фактора часу 

на рівень депресивності доказує однофакторний дисперсійний аналіз (p<0,001). 

Досконало очевидним представляється факт зменшення рівня депресивності в 

кінці місії, якому сприяє наступний від’їзд додому. 

Пов'язаним з попереднім є фактор рівня сприятливого клімату в колективі 

(рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3. Динаміка змін показників клімату в колективі серед миротворчого 

контингенту в Ліберії. 

Тут також, як і в попередньому випадку, динаміка клімату у колективі 

мало відрізняється у осіб ЛС та ІТС. Це, вочевидь, викликане тим, що робота та 

побут цих людей, в основному, здійснювалась в достатньо замкнутому просторі 
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аеродрому и побутових приміщень. Аналізуючи динаміку клімату в колективі 

можливо відмітити, що на початку місії, коли ще не відбулося формування 

міжособистісних зв’язків між військовослужбовцями цей клімат оцінювався 

ними на достатньо низькому рівні (39 балів). В подальшому по мірі сумісного 

проживання та праці здійснюється встановлення товариських відносин. У 

зв’язку з цим оцінка сприятливості клімату колективу достатньо швидко 

підвищується (до другого місяця) а потім стабілізується на високому рівні (52 

бали) до 5 місяця включно. По мірі накопичення втоми та пересиченості 

одноманітною працею спостерігається значно різке зниження цієї сприятливості 

до початкового рівня. Однофакторний дисперсійний аналіз констатує вплив на 

цей показник фактору часу на рівні p<0,001. Якщо виключити початкові та 

кінцеві феномени змін депресивності та сприятливості психологічного клімату в 

колективі можливо спостерігати тенденцію, що показує інверсію динаміки цих 

факторів (коефіцієнт кореляції Спірмена 0,72; p<0,1 при виключені із аналізу 

першого та останнього місяців служби в місії). Вірогідно, що в цьому 

контингенті спостерігається феномен слабкого взаємовпливу цих компонентів 

психологічного стану, викликаних проявами погоджених змін цього стану 

військовослужбовців у разі відриву від звичайних умов середовища. 

 

4.5. Динаміка ступеня готовності до ризику у авіаційного персоналу 

миротворчого контингенту під час перебування в Республіці Лібері 

 

Важливим для льотної діяльності являється характеристика ступеня 

готовності до ризику військовослужбовців. При цьому, необхідно відмітити, що 

ризик у осіб ЛС та ІТС має різні "відтінки". Якщо для осіб ЛС найбільш 

важливим завданням являється перевезення вантажу або пасажирів до пункту 

доставки з одночасним збереженням особистого здоров’я та життя інших 
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людей, то для осіб ІТС важливим являється справність техніки, яка забезпечує 

працю льотного складу.  

Аналіз характеристики ступеня готовності до ризику у осіб ЛС та ІТС 

показав суттєву різницю динаміки цього показника. Ступінь готовності до 

ризику у осіб ЛС майже не коливається за часом (рис. 4.4 А). Однофакторний 

дисперсійний аналіз свідчить про відсутність впливу фактору часу на ступінь 

готовності до ризику у цього контингенту військовослужбовців. Друга група 

військовослужбовців (особи ІТС) має достовірний вплив фактору часу на 

ступінь готовності до ризику в їх поведінці (рис. 4.4 Б).  

Рівень достовірності, цього фактору, який оцінювався з допомогою 

однофакторного дисперсійного аналізу – p<0,05. Потрібно підкреслити 

особливості коливання показників ступеня готовності до ризику протягом часу. 

 

 

Рис. 4.4. Динаміка змін показників ступеня готовності до ризику серед осіб 

льотного (А) та інженерно-технічного (Б) складу миротворчого контингенту в 

Республіці Ліберія. 
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Після первинної адаптації до нових умов праці рівень обережності до 

виконання службових обов’язків, який оцінюється показником ступеня 

готовності до ризику падає, що являється закономірним для праці цього 

персоналу. В період від 5-го до 7-го місяців рівень готовності до ризику 

підвищується до +4 балів. Звикнувши до небезпеки людина втрачає пильність, 

працює без необхідної уваги, не аналізує обстановку, розслаблюється, іноді 

ігнорує безпечні прийоми роботи. Цей період, в деякій мірі, співпадає з 

періодом підвищення рівня депресивності та погіршення міжособистісних 

відносин. В кінці мироторчої місії ступінь готовності до ризику у наземного 

складу падає до нульового рівня. Таким чином, виявлений період суттєвого 

зниження рівня ступеня готовності до ризику у наземного складу потрібно 

розробити дієві заходи щодо його підвищення. Ці заходи можуть бути 

спрямовані на зміну організації діяльності, підвищення психологічного стану 

шляхом застосування комплексу психологічних прийомів. 

 

Висновки до розділу 4 

1. Проведені дослідження щодо особливостей психологічної адаптації 

АП миротворчого контингенту в умовах країн африканського континенту за 

показниками тривожності та депресивності свідчать про те, що серед осіб ЛС 

зазначені процеси проходять значно успішніше, ніж серед осіб ІТС. 

2. За наявності на початку ротації контингенту значної ПВ (40,48%) 

осіб ЛС з низьким рівнем емоційної стійкості через очікування ймовірної 

небезпеки, їх адаптація проходитьпротягом перших чотирьох тижнів 

перебування в місії. Така тривалість адаптації співпадає з повним закінченням 

ротації попереднього миротворчого контингенту, початком самостійної роботи 

за фахом та формуванням нового колективу. 
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3. Серед осіб ІТС, незважаючи на відсутність ознак емоційних 

розладів на початку ротації контингенту, адаптація є більш тривалою (близько 

6-ти тижнів) та вимагає застосування заходів психологічного супроводу та 

реабілітації. 

4. В результаті проведеного аналізу динаміки психологічного стану при 

проходженні служби в миротворчій місії можливо констатувати, наявність 

певних ознак суттєвої схожості та відмінності за деякими із досліджених 

психологічних характеристик осіб ЛС та ІТС. Схожість динаміки депресивності 

та клімату у колективі пов’язані з дією однакових для них зовнішніх факторів, а 

відмінність реактивної тривожності та ступеня готовності до ризику пов’язана зі 

специфікою їх професійної діяльності.  

5. Виділені три достатньо рельєфних періодів, які характеризуються 

синхронністю змін психологічних показників в обох досліджених групах 

фахівців: початковий період адаптації до нових умов професійної діяльності та 

життєдіяльності в умовах тропіків, який охоплює біля двох місяців; період 

стабілізації психологічного стану військовослужбовців, який охоплює 

приблизно 5 місяців та заключний період діяльності в місії – останні два місяці 

перебування в місії. Кожний із виділених періодів має свої особливості, які 

потрібно враховувати при плануванні графіка навантажень на 

військовослужбовців та при проведені профілактичних заходів, спрямованих на 

збереження здоров’я та високої працездатності миротворчого контингенту. 

Матеріали розділу 4 представлені в друкованих роботах [50, 51, 52, 160]. 
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РОЗДІЛ 5 

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО 

СТАНУ ЛЬОТНОГО СКЛАДУ, ЩО БРАЛИ УЧАСТЬ У МИРОТВОРЧІЙ МІСІЇ 

НА АФРИКАНСЬКОМУ КОНТИНЕНТІ 

 

Перш за все, необхідно відзначити, що мотивація до професійної 

діяльності у осіб льотного складу авіаційного загону була досить високою. Це 

пов'язано як з порівняно високою оплатою їх праці в період перебування в 

миротворчій місії, так і з можливістю відпрацювати професійні навички в 

екстремальних умовах діяльності. Тому, мотивація виконання 

психофізіологічного тестування, особливо до місії, була досить високою і 

отримані результати можна вважати адекватними. Дані про рівень різних 

психофізіологічних характеристик до і після місії наведені в табл. 5.1.  

Вивчення різних психофізіологічних характеристик до і після 

миротворчої місії показує, що в процесі перебування у Республіці Ліберія 

достовірні погіршення зазнали: латентний період ПЗМР і його варіабельність, 

тривалість і кількість випереджальних і гальмівних РРО, тривалість ОПп і ОПн 

(див. табл. 5.1).  

Вірогідно покращилися наступні функції: кількість правильних реакцій 

при здійсненні ОП і КУ.  

Незмінними залишилися: латентний період і варіабельність СЗМР, ФРНП, 

тривалість реакцій із запізненням РРО.  

Як видно, за більшістю з досліджених психофізіологічних функцій 

спостерігається погіршення їх рівня після перебування льотного складу в 

миротворчій місії в Республіці Ліберія, що свідчить про розвиток втоми у  

військовослужбовців.  
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Таблиця 5.1.  

Психофізіологічні характеристики осіб льотного складу до і після 

перебування з миротворчою місією в Ліберії, (M ± m) 

Психофізіологічні показники До місії Після місії 

зміни 

функцій, 

рази 

Латентний період простої зорово-

моторної реакції, мс 
217,1±6,6 288,9±5,5*** 1,33 

Варіабельність простої зорово-

моторної реакції, мс 
36,4±4,0 76,4±9,3*** 2,1 

Латентний період складної зорово-

моторної реакції, мс 
469,1±16,9 477,1±19,3 1,02 

Варіабельність складної зорово-

моторної реакції, мс 
132,5±7,5 115,6±9,2 0,87 

Функціональна рухливість нервових 

процесів, мс 
323,2±14,6 358,6±21,7 1,1 

Реакція на рухомий об'єкт - до мітки, 

мс 
-63,3±5,5 -39,6±5,9** 1,6 

Кількість реакцій на рухомий об'єкт 

– до мітки 
9,2±0,6 4,8±0,8*** 1,92 

Реакція на рухомий об’єкт – після 

відмітки, мс 
69,4±19,1 83,0±14,9 1,2 

Кількість реакцій на рухомий об'єкт 

– після відмітки 
2,9±0,4 14,3±0,8*** 4,93 

Тривалість орієнтації в просторі - 

при правильному рішенні, мс 
6976±427 12477±1322*** 1,79 

Кількість орієнтації в просторі - при 

правильному рішенні  
7,2±0,3 14,1±0,9*** 0,51 

Тривалість орієнтації в просторі - 

при неправильному рішенні, мс 
5910±591 11942±1250*** 2,02 

Кількість орієнтації в просторі - при 

неправильному рішенні  
2,8±0,3 5,9±0,9*** 2,11 

Концентрація уваги, с 23,2±0,4 19,6±0,8*** 0,84 
Примітка: 

**, ***достовірність різниці середніх до та після перебування в миротворчій місії за 

критерієм Стьюдента на рівні р <0,01 і р <0,001 відповідно. 
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Отримані результати про рівень групової варіабельності досліджених 

психофізіологічних функцій до і після перебування осіб льотного складу в 

миротворчій місії наведено в табл. 5.2.  

 

Таблиця 5.2.  

Характеристика рівня групової варіабельності психофізіологічних 

функцій до і після перебування осіб льотного складу в миротворчій місії в 

Республіці Ліберія, (M ± m)  

Психофізіологічні показники 
До 

місії 
Після місії 

Зміни 

функцій, 

рази 

Варіабельність середніх латентних періодів 

простої зорово-моторної реакції, мс 
52,5 29,2*** 0,56 

Стандартне відхилення середніх 

варіабельності простої зорово-моторної 

реакції, мс 

32,4 49,4** 1,52 

Варіабельність середніх латентних періодів 

складної зорово-моторної реакції, мс 
135,2 102,1 0,76 

Стандартне відхилення середніх 

варіабельності складної зорово-моторної 

реакції, мс 

59,6 48,5 0,81 

Стандартне відхилення середніх величин 

функціональної рухливості нервових 

процесів, мс 

116,6 115,0 0,99 

Стандартне відхилення середніх реакцій на 

рухомий об'єкт - до мітки, мс 
44,3 31,1* 0,7 

Стандартне відхилення середніх кількостей 

реакцій на рухомий об'єкт - до мітки 
4,8 4,2 0,88 

Стандартне відхилення середніх реакцій на 

рухомий об'єкт - після мітки, мс 
152,5 78,8*** 0,52 

Стандартне відхилення середніх кількостей 

реакцій на рухомий об'єкт - після мітки  
3,2 4,3 1,34 

Стандартне відхилення середніх 

тривалостей орієнтації в просторі - при 

правильному рішенні, мс 

3418,9    6995,4*** 2,05 

Стандартне відхилення середніх кількостей 

орієнтації в просторі - при правильному 
2,3 4,8*** 2,09 
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рішенні  

Стандартне відхилення середніх 

тривалостей орієнтації в просторі - при 

неправильному рішенні, мс 

4731,4 6613,0* 1,4 

Стандартне відхилення середніх кількостей 

орієнтації в просторі - при неправильному 

рішенні  

2,3 4,8*** 2,09 

Стандартне відхилення середніх оцінок 

концентрації уваги, с 
3,0 4,4** 1,47 

Примітки: 

*, **, *** – достовірність різниці дисперсій за Фішером на рівні P<0,05, P <0,01 і P <0,001 

відповідно. 

 

Оскільки збільшення варіабельності показників зазвичай пов'язують зі 

зменшенням рівня мобілізації обстежуваних, аналіз результатів може свідчити 

про наявність двох механізмів цього процесу. По – перше, зниження рівня 

мобілізації може свідчити про розвиток стомлення у обстежених 

військовослужбовців. По – друге, після завершення місії мотивація до 

проведення досліджень психофізіологічних функцій у льотного складу значно 

знижується, оскільки результати досліджень вже не можуть значно вплинути на 

їх подальшу службу. Тому отримані результати можна трактувати як менш 

точні.  

Достовірне погіршення мобілізації організму військовослужбовців, які 

виконували психофізіологічне тестування, після виконання миротворчої місії 

спостерігається за 6 показниками стандартних відхилень: середніх 

варіабельності ПЗМР, середніх тривалостей і середніх кількостей ОПп, середніх 

тривалостей і середніх кількостей ОПн, середніх оцінок КУ.  

Помітно поліпшуються характеристики мобілізації за 3 показниками: 

варіабельність середніх латентних періодів ПЗМР, стандартні відхилення 

середніх кількостей РРОд та РРОп.  
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Решта 5 показників не зазнають змін. Резюмуючи отримані результати 

можна зробити висновок про розвиток істотного стомлення у осіб льотного 

складу після виконання професійної діяльності в миротворчій місії.  

Як правило, сильне стомлення викликає підвищення нервово-емоційного 

напруження, яке можна оцінити кількома методами. Одним з надійних 

індикаторів підвищення є збільшення числа кореляційних зв’язків між різними 

психофізіологічними функціями, збільшення яких свідчить про залучення 

організмом додаткових резервів для свого життєзабезпечення та стабілізації 

якості виконання професійної діяльності.  

Для здійснення дослідження нервово-емоційного напруження зазвичай 

розраховують відсоток збільшення таких додаткових зв'язків. Однак така 

напівкількісна оцінка не є достатньо точною. Тому у цьому дослідженні був 

застосований дещо інший спосіб оцінювання, оснований на обчисленні 

показника так званої мультиколінеарності, тобто рівня «зв'язності» 

характеристик множинної лінійної моделі, яка описує досліджуване явище. В 

уже згадуваному випадку коефіцієнт мультиколінеарності (далі - М) за 

комплексом досліджених психофізіологічних характеристик до місії становив 

М=50,9 (Р>0,05), а після місії М=66,2 (P<0,01) тобто в 1,3 разу вище. Таким 

чином, доцільно вважати, що рівень нервово-емоційної напруження у 

миротворців, що повернулись з місії значно більший, ніж у миротворців, які 

готуються до її здійснення.  

Отже, можна з великою мірою впевненості стверджувати, що участь в 

миротворчій місії викликає у осіб льотного складу розвиток значної втоми. Це 

твердження не суперечить літературним даним. Так, за допомогою методики 

«Прогноз» було виявлено, що 70% миротворців під час початкового періоду 

місії перебували в оптимальному функціональному стані [44]. Однак надалі 

стверджується, що можливість психологічних зривів може проявлятися у 20,9% 

обстежених. 
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Важливим також є аналіз прояву різних форм агресії, остільки вона являє 

собою пристосувальну реакцію організму до умов життєдіяльності, але 

нераціональною, що призводить до істотного збільшення фізіологічної 

«вартості» роботи. При вивченні стану миротворців за допомогою методики 

Басса – Дарки було встановлено, що в структурі фізичної агресії існує 

достовірне збільшення середнього її рівня до участі в місії і значне підвищення 

після її закінчення; відзначається тенденція підвищення показників непрямої 

агресії, вербальної агресії та негативізму після повернення в Україну. 

Встановлено, що миротворча діяльність викликає у військовослужбовців 

достовірне підвищення рівня підозрілості і дратівливості. Всі ці дані побічно 

свідчать про розвиток значної втоми і підвищення фізіологічної «вартості» 

роботи миротворців.  

Малахов і Чісліцкая [82] виконали дослідження за допомогою 

«коректурної проби на літери» і встановили, що після перебування в 

миротворчій місії кількість осіб з високим рівнем концентрації уваги знизилася 

на 6,7%, а водночас з низьким рівнем концентрації уваги збільшилась на 12,7%. 

Автори пояснюють описані явища розвитком значного стомлення у 

військовослужбовців за рахунок перебування в місії. 

Залишається з’ясувати питання про показники і критерії втоми, що 

розвивається у миротворців. Цю проблему можна вирішити за допомогою 

покрокового дискримінантного аналізу, оскільки є група осіб льотного складу 

до участі (з оптимальним функціональним станом – «О») і група після участі в 

місії ( з втомою – «В»).  

Застосовування покрокового дискримінантного аналізу дало змогу 

виділити два психофізіологічних показника РРОп і ОПн, за якими можна 

успішно диференціювати учасників групи «О» від групи «В» використовуючи 

такі вирішальні правила: 
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«О»=-1,64+0,34×РРОп+0,00026×ОПн; 

«В»=-15,09+1,39× РРОп +0,0007× ОПн. 

 

Для визначення стану льотного складу необхідно підставити його дані в 

наведені рівняння. Той випадок, коли отримане число буде більше, з двох 

порівнюваних, дає інформацію про функціональний стан обстеженого. Графік, 

що показує можливість визначення функціонального стану наведено на  

рисунку 5.1. 

Цікавим для трактування особливостей розвитку стомлення у обстежених 

видається той факт, що інформативними для селекції функціонального стану 

виявилися показники РРОп та ОПн. Річ у тому, що ці психофізіологічні 

характеристики не піддаються тренуванню у процесі здійснення професійної 

діяльності. Можна констатувати, що збільшення помилок і запізнілих дій є 

шкідливим для ефективного виконання роботи. Фахівець намагається уникати 

або, принаймні, всіляко зменшувати їх рівень. Саме тому збільшення цих 

показників є чутливим маркером появи несприятливих зрушень 

функціонального стану, а саме розвитку значної втоми. 

На закінчення слід обговорити ще одне важливе питання. Як було видно з 

таблиць 12 і 13 не всі показники змінювалися в бік погіршення до кінця 

перебування військовослужбовців у миротворчій місії, а деякі з них навіть 

поліпшили свої значення. Для з'ясування цієї обставини варто залучити думку 

Смірнова про приховану втому [123]. Як вказує автор, найбільше змінюються ті 

психофізіологічні якості, що не тренуються в процесі виконання професійних 

дій. Іншими словами, професійно важливі властивості зберігають свій рівень на 

всьому протязі службової діяльності. 
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Рис 1. Континуум точок, що представляють оцінку функціонального стану осіб льотного 

складу. За віссю «ФС» – рівень функціонального стану («О» – оптимальний функціональний 

стан; «В» – функціональний стан за наявності значної втоми); за віссю «РРОп» - тривалість 

помилкових дій при здійсненні орієнтації в просторі; «ОПн» – кількість запізнень під час 

реакцій на рухомий об'єкт. 

 

Як було показано вище, такі характеристики, як РРОп та ОПн є найбільш 

чутливими до погіршення функціонального стану, оскільки тренувати їх 

недоцільно. Подібні судження можна повторити, маючи на увазі комплекс 

показників з таблиці 5.2: стандартні відхилення середніх варіабельності ПЗМР, 

середніх тривалостей і середніх кількостей ОПп, середніх тривалостей і 

середніх кількостей ОПн, середніх оцінок КУ. Прагнення до зниження рівня 

ФС 

 

«В» 

 

«О» 

«РРОп» 
«ОПн» 



120 
 

мобілізації за цими характеристиками було б недоцільним для будь-якого 

льотчика. 

З іншого боку тренування функцій, закріплення і стабілізація 

операторських навичок були б украй корисні за такими характеристиками, як 

кількість правильних реакцій при ОП, КУ, латентний період і варіабельність 

СЗМР, ФРНП, стабілізація тривалості РРО. Поліпшення ступеня мобілізації 

функцій також є позитивною ознакою для констатації придатності до льотної 

діяльності за характеристиками: середні латентні періоди ПЗМР, стандартні 

відхилення середньо реакціїРРОд і середні кількості РРОп. 

Таким чином, у результаті проведеного дослідження було встановлено, 

що представники льотного складу, які брали участь у миротворчій місії в Ліберії 

в процесі виконання професійної діяльності значною мірою зазнають 

порушення свого функціонального стану в бік розвитку значного нервово-

емоційного напруження і сильної втоми. Наявність позитивних змін або 

стабільність деяких психофізіологічних функцій можна пояснити їх 

тренуванням в процесі професійної діяльності, оскільки ці функції є професійно 

важливими для осіб льотного складу і не повинні істотно змінюватися в будь-

яких умовах зовнішнього середовища. 

 

Висновки до розділу 5 

1. Участь у миротворчій місії протягом 9-ти місяців призвела до розвитку втоми 

у представників льотного складу, що підтверджується погіршенням показників: 

латентний період ПЗМР в 1,33 разу, варіабельності ПЗМР – 2,1, РРОд – 1,6, 

кількості РРОд – 1,92, кількості зРРОп – 4,93, тривалості РРОп – 1,79, 

тривалості ОПн – 2,02, кількість ОПн – 2,11. 

2. Встановлено, що рівень нервово-емоційного напруження військових 

льотчиків, кількісно оцінений за ступенем зв'язності психофізіологічних 
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характеристик після проходження служби в умовах миротворчої місії в 

Республіці Ліберія зріс в 1,3 разу. 

3. Розроблено розв’язувальні правила, що дають змогу проводити 

діагностику втоми у осіб льотного складу після виконання місії по комплексу 

психофізіологічних характеристик. 

4. Показано, що психофізіологічні функції, рівень яких істотно не 

змінювався, а в деяких випадках, навіть поліпшувався, можуть бути використані 

для оцінки професійної придатності при проведенні професійного відбору та 

моніторингу професійно важливих якостей представників льотного складу. 

Матеріали розділу 5 представлені в друкованих роботах [52, 53]. 
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РОЗДІЛ 6 

ДИНАМІКА ЗМІНИ НЕРВОВО-ЕМОЦІЙНОГО НАПРУЖЕННЯ ЗА ЧАС 

ПЕРЕБУВАННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ МИРОТВОРЧОГО КОНТИНГЕНТУ 

В РЕСПУБЛІЦІ ЛІБЕРІЯ 

 

6.1. Динаміка характеристик гемодинаміки у осіб АП, що перебували в 

умовах миротворчої місії у Республіці Ліберія 

 

Передусім, необхідно розглянути динаміку окремих показників у осіб – 

ЛС та ІТС протягом місії.  

На рис. 6.1 представлені зміни частоти серцевих скорочень (далі - ЧСС) у 

ЛС.  

 

 

Рис.6.1. Динаміка частоти серцевих скорочень у осіб льотного складу (по вісі х 

– час (міс.), по вісі у – ЧСС (уд/хв). 
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Вбачається, що цей показник суттєво змінюється протягом періоду 

спостереження. В момент початку роботи ЧСС має суттєво високі показники, 

що свідчить про наявність підвищеного емоційного напруження. В подальшому, 

по мірі адаптації до нових умов життєдіяльності, ЧСС знижується. В другій 

половині місії (з 6-го по 9-тий місяці) спостерігалось закономірне підвищення 

рівня цих показників, яке було спричинене накопиченням втоми у ЛС. 

Однофакторний дисперсіонний аналіз свідчить про достовірний вплив фактору 

часу на рівень (p<0,03). 

Інший показник гемодинаміки ЛС – діастолічний артеріальний тиск (далі 

– ДАТ) також показує виражену динаміку (рис. 6.2). Тут також вбачається чітка 

тенденція зниження систолічного артеріального тиску (далі – САТ) протягом 

миротворчої місії. 

  

Рис.6.2. Динаміка систолічного артеріального тиску осіб льотного складу (по 

вісі х – час (міс.), по вісі у – САТ (мм.рт.ст.). 

 

Слід підкреслити, що, незважаючи на деяке підвищення ЧСС після 6-ти 

місяців перебування в миротворцій місії, САТ в другій половині дослідженого 

періоду служби все рівно продовжував закономірно знижуватись. 
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Однофакторний дисперсионний аналіз впливу фактора часу показав, що цей 

фактор має достовірний вплив на рівень САТ (p<0,0001). 

Схожі зміни відбуваються в часовій динаміці трансформації рівня ДАТ 

(рис. 6.3). Спостерігається поступове зменшення рівня ДАТ з 83 мм.рт.ст. до 79 

мм.рт.ст. Однофакторний дисперсіонний аналіз впливу фактору часу показав, 

що цей фактор має достовірний вплив на рівень ДАТ (p<0,003). 

 

Рис. 6.3. Динаміка діастолічного артеріального тиску осіб льотного складу (по 

вісі х – час (міс.),  по вісі у – ДАТ (мм.рт.ст.). 

 

Певну відмінність у гемодинаміці спостерігається у ІТС. Незважаючи на 

те, що умови перебування у Республіці Ліберія у всіх військовослужбовців 

однакова, трудове середовище і зміст трудової діяльності ЛС та ІТС значно 

відрізняється. Динаміка ЧСС у ІТС протягом миротворчої місії представлений 

на рис. 6.4. Із рисунка видно, що показники ЧСС, в основному, тримаються на 

постійному рівні. Ця закономірність порушується в двох випадках. По-перше, 

на 4-му місяці перебування в місії. Виходячи з попередньої та наступної 

тенденції цього показника, таке підвищення середнього рівня ЧСС на 10 уд./хв 
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можливо пояснити наявністю емоційно забарвлених подій в цей період. По-

друге, виявлене на 9-му місяці, тобто по закінченню перебування на 

африканському континенті, підвищення рівня ЧСС приблизно на 8 уд./хв. 

можливо впевнено пояснити підвищеним емоційним напруженням ІТС на 

заключному етапі їх роботи. Необхідно також відмітити, що однофакторний 

дисперсіонний аналіз впливу часу показав, що цей фактор має достовірний 

вплив на рівень ЧСС (p<0,00001). 

 

 

Рис. 6.4. Динаміка частоти серцевих скорочень у осіб інженерно-технічного 

складу (по вісі х – час (міс.), по вісі у – ЧСС (уд/хв). 

 

На рис. 6.5 представлено дію фактора часу на рівень САТ у ІТС, який 

зайнятий обслуговуванням авіаційної техніки на відкритих площадках. Тут 

вбачається чітка тенденція зниження рівня САТ під кінець перебування у 

миротворчій місії в середньому на 10 мм. рт.ст. 

Однофакторний дисперсионний аналіз впливу фактора часу показав, що 

цей фактор має достовірний вплив на рівень САТ (p<0,000001). Це свідчить про 
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наявність активного процесу трансформації гемодинаміки ІТС протягом 

перебування на африканському континенті. 

 

Рис.6.5. Динаміка систолічного артеріального тиску у осіб інженерно-

технічного складу (по вісі х – час (міс.), по вісі у – САТ (мм.рт.ст.). 

 

Зміни ДАТ також мають виражену тенденцію за часом (рис. 6.6). 

Виходячи із попереднього опису закономірностей, очікуваною є тенденція 

трансформації ДАТ – поступове зменшення його рівня до кінця місії в 

середньому на 7 мм.рт.ст. Однофакторний дисперсіонний аналіз впливу фактора 

часу показав, що цей фактор має достовірний вплив на рівень ДАТ (p<0,00001). 

Порівнюючи гемодинаміку осіб ЛС та ІТС, необхідно відмітити, що вплив 

фактора часу на всіх військовослужбовців є достовірним на рівні p<0,05 і менше 

по всім проаналізованим показникам. Цей факт свідчить про те, що саме 

перебування в миротворчій місії в Республіці Ліберія майже однаково впливає 

на організм представників різних професіональних груп. Разом з тим, 

результати проведеного двох факторного дисперсіонного аналізу показали, що 

фактор професії також має суттєвий вплив на гемодинаміку спеціалістів. 
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Рис. 6.6. Динаміка діастолічного артеріального тиску у осіб інженерно-

технічного складу (по вісі х – час (міс.), по вісі у – ДАТ (мм.рт.ст.). 

 

Можливо констатувати, що зміни показників гемодинаміки у осіб ЛС у 

порівнянні з ІТС є достовірним на рівні: p<0,000001 за показником ЧСС; 

p<0,000001 за показником САТ іp<0,005 за показником ДАТ.  

Таким чином, не дивлячись на схожу тенденцію змін показників 

гемодинаміки у обстежених військовослужбовців, дія комплексу факторів часу і 

змісту професійної діяльності в першому випадку виникає тотожна тенденція її 

трансформації, а по друге можна констатувати незаперечний факт, що різний 

зміст роботи спеціалістів суттєво впливає на функціональний стан АП. 

Деталізацію аналізу характеристик гемодинаміки доцільно провезти з 

допомогою розгляду ряду розрахованих показників. Один із них є пульсовий 

тиск (талі – ПТ), величина якого пропорційна кількості крові, яку викидає серце 

при кожній систолі.  

Динаміка пульсового тиску у осіб ЛС під час перебування у миротворчої 

місії представлена на рис. 6.7. 
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Рис. 6.7 Динаміка пульсового тиску у осіб льотного складу. ( по вісі х – час 

(міс.), по вісі у – ПТ (уд/мин). 

 

Рисунок ілюструє суттєву тенденцію зменшення пульсового тиску 

протягом миротворчої місії. Вбачається, що коливання цього показника 

знаходиться у межах норми: 35 – 55 мм рт.ст. Але оскільки початкове середнє 

значення ПТ приближується до 42 мм рт.ст., а в кінці – до 36 мм рт.ст., то 

можливо припустити деякі зміни механізму задовільнення потреб організму у 

необхідній кількості крові за рахунок зменшення ПТ і підвищення ЧСС. Цей 

тезис підтверджує результати однофакторного дисперсіонного аналізу впливу, 

який показав суттєвий вплив фактору часу на рівень ПТ (p<0,001). 

Важливим є дослідження змін співвідношення ДАТ та САТ (Iд), яке 

свідчить про порушення правильних співвідношень між систолою та діастолою, 

між пресорними и депресорними механізмами організації функціонування 

сердечно-судинної системи під впливом напруженою працею. Необхідно 

відмітити, що це співвідношення в ідеалі повинні приближатися до величини 
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«золотого перетину» 0,62 (70/110=0,64; 80/120=0,67). Трансформація Iд 

протягом часу у осіб ЛС приведена на рис. 6.8.  

 

 

Рис. 6.8. Динаміка Iд у осіб льотного складу. ( по вісі х – час (міс.), по вісі у – Iд 

(у.о.). 

 

Однофакторный дисперсіонний аналіз показав відсутність впливу фактору 

часу на рівень Iд оскільки цей показник коливається у вузькому проміжку 0,67-

0,69. У зв’язку з цим можливо рахувати, що у осіб ЛС спостерігається близьке 

до «гармонічного» співвідношення САТ до ДАТ. 

Відомо, що відношення величини частоти серцевих скорочень і 

артеріального тиску в нормі залишається постійним. На основі цієї 

закономірності, для визначення стану вегетативної нервової системи було 

використано індекс Кердо. В нормі цей показник близький до одиниці. 

Динаміка змін рівня індексу Кердо (далі – IК) протягом часу представлена 

на рис. 6.9.  
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Рис. 6.9. Динаміка змін рівня індексу Кердо у осіб льотного складу. ( по вісі х – 

час (міс.), по вісі у – IК (у.о.). 

 

Тут спостерігається достатньо низьке значення IК в першу половину місії 

і приближення цього показника до нуля у другій половині місії. Відомо, 

щопозитивне значення IК свідчить про переважання симпатичного впливів, 

негативне значення – переважання парасимпатичного впливу.  

В розглянутому випадку однофакторный дисперсіонний аналіз показав 

достовірні зміни IК протягом часу у осіб ЛС не дивлячись на невеликий розкид 

цього параметру (p<0,0002). Через це, як вбачається, можливо говорити про 

наявність деяких тенденцій зменшення парасимпатичних впливів на організм 

осіб ЛС на протязі перебування на африканському континенті. 

Вищевказані показники також були досліджені у осіб ІТС під час 

виконання ними функціональних обов’язків з обслуговування вертольотів на 

аеродромах в Республіці Ліберія.  

Зміни ПТ у вказаного контингенту відображено на рисунку 6.10. В цьому 

випадку можливо констатувати незмінність показників ПТ протягом часу у осіб 

ІТС, про що свідчить результат однофакторного дисперсіонного аналізу. 
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Рис. 6.10.Динаміка пульсового тиску у осіб інженерно-технічного складу. ( по 

вісі х – час (міс.), по вісі у – ПТ (уд/мин). 

 

Ще один показник гемодинаміки у осіб ІТС, що відображає динаміку 

гармонізації функціонування їх сердечно-судинної системи, приведено на рис. 

6.11. 

 

Рис. 6.11. Динаміка Iд у осіб інженерно – технічного складу ( по вісі х – час 

(міс.), по вісі у – Iд (у.о.). 
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Розглянута динаміка показує відсутність значимих коливань цього 

показника, що свідчить про наявність достатнього резерву адаптації у цій групі 

спеціалістів.  

Для завершення розгляду даного питання слідує проаналізувати зміни ІК 

у осіб ІТС. Ця інформація представлена на рис. 6.12.  

Однофакторний дисперсионний аналіз дії фактору часу показав, що цей 

фактор має достовірний вплив на рівень IК (p<0,000001). Тут, як і у випадку з 

особами ЛС спостерігається певний здвиг у ослабленні парасимпатичного 

впливу на регуляцію гемодинаміки у осіб ІТС. 

 

 

Рис. 6.12. Динаміка IК у осіб інженерно – технічного складу ( по вісі х – час 

(міс.), по вісі у – IК (у.о.). 

 

Цікавим є той факт, що збільшення об’єму вибірки дещо міняє результати 

аналізу динаміки гемодинамічних показників. Діло в тому, що об’єднання 

досліджених груп спеціалістів доцільно для виявлення закономірностей 

трансформації рівнів показників динаміки у осіб АП у миротворчій місії. В 
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цьому випадку проявляється ефект достовірних змін цих показників на рівні: 

p<0,004 по показникам ПТ; p<0,01 по показнику Iд іp<0,000001 по показнику IК. 

З другої сторони дія фактору змісту професійної діяльності проявляється по 

ряду досліджених показників: p<0,0002 по показнику ПТ (більш високий рівень 

ПТ у осіб ІТС); p<0,01 по показнику Iд (більш низький рівень Iд, 

приближуючийся до рівня «золотого перетину» у осіб ІТС) івідсутність 

достовірних здвигів по показнику IК.   

Аналізуючи отримані результати, потрібно відмітити, що за багатьма із 

досліджених показників гемодинаміки рівень функціонального стану осіб ЛС 

вище, ніж у осіб ІТС при наявності загальної для них тенденції до його 

погіршення.  

Відомим є факт несприятливої дії довготривалого впливу комплексу 

шкідливих факторів трудового середовища, яке являється передумовою для 

поступового формування кумулятивного еффекту, підтвримуєме розвитком 

міцних корково-підкоркових домінантних звязків «застійної» циркуляції 

збудження [6]. З другого боку, відбір осіб ЛС за станом їх здоров’я більш 

жорсткий, ніж відбір осіб ІТС, що призводить до еффекту більшої стабільності 

функціонального стану осіб ЛС. Іншими словами, люди, що мають кращі 

функціональні можливості, меньш схильні дії несприятливих факторів 

середовища, про що свідчить, наприклад, данні, отримані на 

військовослужбовцях різних профессійних груп: льотчики-винищувачі 

успішніше адаптувалися до умов дальнього морського походу на авіаносцях, 

ніж вертолітники, що, як припускається авторами, може бути обумовлене більш 

жорсткими вимогами до стану їх здоров’я [8].  

Крім того, відома позитивна біологічна роль емоційного збудження як 

організатору інформаційних процесів. Через це при наявності такого збудження 

у осіб з його високими, але не надвисокими, значеннями, як правило, виникають 

передумови до більш раціонального здійснення професійної діяльності.  
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Зміни співвідношення діастолічного и систолічного артеріального тиску в 

сторону збільшення свідчить про порушення правильних співвідношень між 

систолою і діастолою, між прессорними та депрессорними механізмами 

сердцево-судинної системи під впливом напруженої праці. Безперечно, таке 

постійне підвищення цього співвідношення за рахунок збільшення 

діастолічного тиску служить індикатором напруження функціонального стану 

серцево-судинної системи, відображаючого значні нервово-емоційні 

напруження, визвано тривалим перебуванням у місії. Такий же еффект 

спостерігався у антарктичних зимовиків, тривало перебуваючи у екстремальних 

умовах зовнішнього середовища [2]. 

Деякі «прагнення» значень ІК до здвигу в позитивну сторону протягом 

часу свідчить про поступове зниження активності парасимпатичної нервової 

системи з одночасним підвищенням активності симпатичної, тобто про 

перерозподіл функцій компонентів автономної нервової системи, відображаючи 

їх виснаження. Оскільки ці здвиги, хоча й невеликі, але статистично достовірні, 

свідчать про розвиток хронічного напруження у осіб ЛС за тривалий час 

перебуванняу миротворчій місії.  

Звісно, ІК не є тонким інструментом для аналізу механізму розвитку 

хронічного напруження. Більш інформативними являються оцінки активності 

компонентів автономної нервової системи – частотні характеристики серцевого 

ритму. Такі оцінки були впроваджені на матеріалах, отриманих в процесі 

довготривалого перебуванняекспедиції на антарктичній станції Вернадский [4]. 

В цьому випадку спостерігалось поступове зниження активності 

парасимпатичногоі одночасне підвищення активності симпатичноговідділу 

автономної нервової системи, що, можливо думати, свідчить на існування не 

тільки сліді збудження, але й вогнищ застійного збудження у вазомоторних 

центрах як результат повторюючихся достатньо сильних емоційних напружень 

у військовослужбовців миротворчого контингенту. 
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Резюмуючи проведений аналіз необхідно підкреслити значну різницю 

гемодинаміки осіб ЛС та ІТС, не дивлячись на однакову тенденцію розвитку 

хронічного напруження, доцільно трактувати як наявність різних механізмів 

цього розвитку. Аргументом на користь цього тезу є той факт, що у осіб ЛС та 

ІТС мають різний набір зв’язків між характеристиками гемодинаміки та 

відчуттям свого психологічного стану протягом перебування в умовах 

африканського континенту.  

Встановлено, що у осіб ЛС спостерігалась наявність достовірних на рівні 

p<0,05 кореляційних зв’язків між такими параметрами: САТ – рівень депресії 

(r=-0,95); ДАТ – рівень депресії (r=-0,95); ПТ – самопочуття (r=0,75); ІК – 

рівень депресії (r=0,79); ІК – рівень ризику - (r=0,69). У осіб ІТС виявлено 

наявність меншого числа достовірних на рівні p<0,05 кореляційних зв’язків між 

такими параметрами: САТ – параметри клімату (r=0,67); ДАТ – самопочуття 

(r=0,67); Iд – настрій (r=0,72).  

Як вбачається із приведених даних кореляції гемодинаміки та 

психологічного стану у осіб ЛС проявляються у більшості з характеристиками 

достатньо консервативними: рівень депресії та ризику. У осіб ІТА показники 

гемодинаміки зв’язані з динамічно змінюючимися параметрами емоціонального 

фону (самопочуття, настрій) та показниками психологічного клімату у 

колективі, які достатньо сильно впливають на осіб, що постійно перебувають в 

умовах аеродрому і житлових приміщень. 

Таким чином, необхідно констатувати, що у осіб АП в умовах 

африканського континенту під дією комплексу несприятливих факторів і 

значної тривалості перебування розвивається стан хронічного напруження. Між 

тим механізм розвитку цього напруження у осіб ЛС та ІТС значно 

розрізняються, не зважаючи на однакову тенденцію формування цього 

негативного стану. 
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6.2. Механізми розвитку хронічного напруження та втоми у осіб льотного 

і інженерно-технічного складу миротворчого контингенту 

 

Сучасна людина повсякчас підпадає під дію шкідливих факторів 

оточуючого середовища. Ця обставина негативно діє на рівень її 

функціонального стану, що віддзеркалюється, насамперед, в підвищенні 

нервово-емоційного напруження працюючої людини. Особливо дія шкідливих 

факторів трудового середовища проявляється у льотчиків, які при виконанні 

завдань знаходяться в стані підвищеної емоційної та фізичної напруги [136]. 

Для ретельного дослідження впливу комплексу шкідливих факторів на 

організм людини можна використовувати багато різних моделей. Деякі з них є 

унікальними оскільки охоплюють вплив цілого ряду різноманітних і 

довготривалих чинників, які нечасто можуть зустрічатися в повсякденній 

діяльності працюючих в Україні.  

Однією з таких перспективних моделей для вивчення впливу комплексу 

чинників трудового середовища на функціональний стан військовослужбовців 

льотного складу є перебування в миротворчій місії в Республіці Ліберія. 

Унікальність цієї моделі полягає в тому, що на військовослужбовців, які 

виконують польоти на вертольотах та технічно обслуговують ці машини, 

довгостроково діє декілька груп несприятливих факторів: кліматичних (висока 

температура і вологість), соціальних (довготривала відірваність від звичного 

культурного середовища, родичів та друзів, перебування в замкненому колі 

колег по роботі), агресивних факторів зовнішнього середовища (комахи –

переносники збудників інфекційних захворювань, отруйні змії, отруйні рослини 

тощо), психофізіологічних факторів (висока відповідальність за результати 

професійної діяльності, висока щільність виконуваних завдань, нервові та 

емоційні перевантаження при виконанні роботи тощо), фізичних факторів 
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(значні м’язові навантаження, вимушена робоча поза тощо). Навіть такий 

неповний перелік шкідливих факторів трудового середовища віддзеркалює 

багатоманітність каналів та потужність шкідливої дії на організм 

військовослужбовця перебування в миротворчій місії на африканському 

континенті. Тому ця модель є дуже привабливою для дослідження та оцінки 

динаміки розвитку нервово-емоційного напруження льотного складу, а трудове 

середовище, яке впливає на льотний склад, можна охарактеризувати терміном 

«стабільно – нестабільне» навантаження. 

Відомо, що у військових льотчиків та технічного персоналу, важливими 

якостями організму яких є здібність до оперування просторовими образами та 

висока тривожність, в процесі перебування в військовій місії активно 

трансформується функціональний стан їх організму. Рівень нервово-емоційного 

напруження підвищується під дією психотравмуючих ситуацій, які 

зустрічаються в процесі повсякденної діяльності працюючих. В результаті, як 

відповідь на стресові випадки, поступово формується  стан виснаження 

фізіологічних резервів їх організму. Цей стан  характеризується емоційним 

дефіцитом та відстороненням, супроводжується психосоматичними та 

психовегетативними порушеннями [12]. Дія комплексу шкідливих факторів на 

вертольотчиків миротворчого контингенту може сприяти виникненню у них 

ілюзорних розладів, що знижає якість пілотування та підвищує ризик появи 

аварій [14]. Якщо враховувати, що навіть в «нормальному» стані помилки 

льотчика обумовлюють 70 – 80% всіх авіаційних пригод [121], можна 

припустити, що у виснаженого пілота вірогідність появи помилок додатково 

збільшується. 

Крім того, специфіка самої миротворчої діяльності є такою, що вона 

сприяє формуванню певних негативних психологічних станів: смутку, 

нав’язливих думок та хибних спогадів, відчуття вини, пригніченого настрою, 

почуття невпевненості в завтрашньому дні, роздратованості, полохливості, 
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страху тощо [88]. Тому об’єктивне визначення періодів значного підвищення 

нервово-емоційної напруги у різних професійних груп льотного складу є вкрай 

важливим і актуальним для розробки адекватних заходів до її нормалізації.   

Перш за все потрібно звернути увагу на рівень енергетичного 

забезпечення професійної діяльності обстежених контингентів 

військовослужбовців. Цей параметр віддзеркалюють показники функціонування 

серцево-судинної системи у вертольотчиків, дані яких наведені в табл. 14. 

 

Таблиця 14 

Характеристики гемодинаміки у осіб льотного складу впродовж 

миротворчої місії, M±m 

Місяць 

дослідження 
ЧСС, уд./хв 

САТ, 

мм.рт.ст. 

ДАТ, 

мм.рт.ст. 
ПТ, мм.рт.ст. 

Листопад 73,7±0,6 125,0±1,7 83,3±1,1 41,8±1,1 

Грудень 71,7±0,8 123,8±1,5 
 

82,9±1,2 40,9±0,8 

Січень 71,1±0,9 120,5±1,5 82,5±1,1 38,0±0,9 

Лютий 71,1±0,9 121,1±1,9 81,4±1,1 39,8±1,5 

Березень 71,3±0,8 119,6±1,6 82,0±1,1 37,6±1,3 

Квітень 73,7±1,1 117,4±1,7 78,9±1,2 38,5±1,2 

Травень 73,5±0,8 115,9±1,5 79,4±1,2 36,5±0,9 

Червень 72,2±0,8 115,8±1,4 78,8±0,8 37,0±1,2 

Липень 73,6±0,7 115,4±1,5 78,9±0,8 36,5±1,4 

 

Розглядаючи таблицю можна помітити, що коливання ЧСС з часом 

перебування в місії є дуже незначним від 71,1 до 73,7 уд./хв. Навпаки, 

коливання показників артеріального тиску є досить суттєвими, з помітною 

тенденцією зменшення їх значень к кінцю строку перебування в місії (САТ 

коливається в межах 125,0 – 115,4 мм рт. ст.; ДАТ – в межах 83,3 – 78,8 мм рт. 

ст.; ПТ – в межах 41,8 – 36,5 мм рт. ст.). Це свідчить про наявність суттєвих 

зрушень нервово-емоційної напруги організму вертольотчиків. 

В табл. 15 представлені характеристики гемодинаміки у осіб ІТС 

впродовж миротворчої місії. 
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Таблиця 15 

Характеристики гемодинаміки у технічного персоналу з 

обслуговування вертольотів впродовж миротворчої місії, M±m 

Місяць 

дослідження 

Частота 

серцевих 

скорочень, 

уд./хв 

Артеріальний 

тиск 

систолічний, 

мм.рт.ст. 

Артеріальний 

тиск 

діастолічний, 

мм.рт.ст. 

Пульсовий 

тиск мм.рт.ст. 

Листопад 73,7±0,6 130,6±1,5** 84,5±1,1 46,1±0,9** 

Грудень 71,9±0,8 132,9±1,8*** 87,1±1,3** 45,8±1,2*** 

Січень 71,0±0,9 127,0±1,7** 83,8±1,1 43,3±1,1*** 

Лютий 82,3±1,1*** 124,5±1,8 82,3±1,2 42,3±1,3 

Березень 71,4±0,8 123,9±1,7* 83,4±1,2 40,5±1,1* 

Квітень 74,3±1,2 122,1±1,9* 80,1±1,3 42,0±1,5* 

Травень 73,7±0,8 119,9±1,7* 80,0±1,2 39,9±1,3* 

Червень 72,3±0,8 120,4±1,7* 79,5±0,9 40,9±1,5* 

Липень 78,9±0,8 121,3±1,9** 80,6±0,9 40,6±1,7* 
Примітка:  

*,**,*** – наявність достовірної різниці середніх значень  показників гемодинаміки в окремі 

часові проміжки перебування в місії за критерієм Стьюдента на рівні р<0,05, р<0,01 та 

р<0,001 відповідно. 

 

Варіація ЧСС у осіб ІТС впродовж перебування в Ліберії є більш значним, 

ніж у осіб ЛС (71,0 – 82,3 уд./хв.). Амплітуда зрушень показників артеріального 

тиску у цього контингенту ще більш значуща, ніж у вертольотчиків (САТ 

коливається в межах 132,9 – 119,9 мм рт. ст.; ДАТ – в межах 87,1 – 79,5 мм рт. 

ст.; ПТ – в межах 46,1 – 40,5 мм рт. ст.). Це, з одного боку свідчить про 

достатньо велике робоче навантаження на організм військовослужбовців, а з 

другого – на більш ретельний медичний відбірвертольотчиків, ніж осіб ІТС для 

участі в миротворчій місії. 

Аналіз представлених в обговорюваних таблицях даних показує, що в 

динаміці ЧСС в обох групах не простежується виразних змін впродовж 

перебування військовослужбовців в місії (коефіцієнт кореляції між часом 

перебування в місії та ЧСС не є достовірним). Навпаки, показники 
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артеріального тиску мають виражену лінійну тенденцію до зменшення їх 

значень на протязі виконання миротворчих завдань в Ліберії (коефіцієнти 

лінійної кореляції між САТ, ДАТ, ПТ та часом перебування в місії є 

оберненими та достовірними на рівні р<0,05). За час перебування в миротворчій 

місії в обох групах спостерігається однакова чітка тенденція зниження значень 

САТ (r=0,90; р<0,05), ДАТ (r=0,93; р<0,05), ПТ (r=0,89; р<0,05), що свідчить про 

наявність аналогічних реакцій організму військовослужбовців з часом 

перебування в місії. 

Якщо порівнювати зміни показників гемодинаміки у представників обох 

груп на протязі миротворчої місії, потрібно відмітити відсутність (крім одного 

випадку) цієї різниці за показником ЧСС, що може свідчити про певну 

тотожність емоційного стану у осіб ЛС. Ту ж ситуацію (за невеликим 

виключенням) можна спостерігати за показником ДАТ. Проте показник САТ у 

осіб ІТС виявляється достовірно вищим, ніж у осіб ЛС, що вказує на певні 

проблеми з рівнем фізичного стану серцевого м’яза у наземного складу. Такий 

вищий рівень САТ у осіб ІТС впливає на наявність більших значень показника 

ПТ у цього контингенту в порівнянні з вертольотчиками. 

Таким чином, виявлено, що енергетичне забезпечення професійної 

діяльностісуттєво відрізняється для осіб ЛС та ІТС. У зв’язку з цим, доцільно 

проаналізувати емоційний стан вказаних груп фахівців, оцінка окремих 

компонентів яких, в якійсь мірі може бути реалізована за допомогою 

психологічних методик. Особливістю отриманих результатів анкетування цих 

компонентівє те, що, в основі деяких з них, які відображають емоційний стан 

військовослужбовців в середині груп, міняються незначно. Через це їх можливо 

охарактеризувати середньоютавідповідною їй помилкою. З другого боку, 

показник ступеня прояви ризикованої поведінки всередині групиосіб ЛС та ІТС 

коливається дуже суттєво. Разом з тим, більш коректніше його 

характеристикунадати за допомогою непараметричного показника - медіани 
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(Ме). Характеристики емоційного стану осіб ЛС в динаміці миротворчоїмісії 

приведені в табл. 16. При розгляді динаміки змін показниківемоційного стану 

вертолітниківпотрібно відмітити, що деякі з 

нихпротягоммісіїзмінюютьсянезначно, а інші достатньо суттєво. До перших 

потрібно віднести показники: особистої тривожності (розмах 28,3 – 35,4 у.о., 

тобто на 25,1%), депресії(розмах 42,9 – 52,6 у.о., тобто на 22,6%), самопочуття 

(розмах 5,2 – 6,7 у.о., тобто на 28,8%), активності (розмах 5,4 – 6,0 у.о., тобто на 

11,1%). Додругих - показники: реактивна тривожність (розмах 27,5 – 38,7 у.о., 

тобто на 40,7%), настрій (розмах 4,6 – 6,4 у.о., тобто на 39,1%), 

кліматууколективі (розмах 35,3 – 51,8 у.о., тобто на 46,7%). Окремо потрібно 

вказати на показники ступеню ризику, розкид значеньякого дуже значний 

(розмах -4,0 – 6,9 у.о., тобто на 940,0%) 

Таблиця 16 

Характеристики емоційного стану у осіб ЛС впродовж миротворчої 

місії, M±m, (у.о.) 

Місяць 
Показники психологічних функцій льотного складу 

РТ ОТ Д С А Н Р КК 
листопад 33,9± 0,9 35,4± 0,9 45,1±0,56 6,1±0,1 5,4± 0,1 5,2±0,1 -2,5 39,3±1,1 

грудень 30,6± 0,6 32,6± 0,7 42,9±0,3 6,2±0,1 5,7± 0,1 6,1±0,1 -2,0 49,8±0,7 

січень 27,8± 1,1 29,8± 0,7 44,6±0,4 6,4±0,1 5,7± 0,1 5,8±0,1  2,0 51,7±0,7 

лютий 36,1± 1,1 33,6± 0,9 45,7±0,4 6,1±0,1 5,7± 0,1 5,7±0,1  0,5 51,8±0,7 

березень 38,7± 1,1 35,3± 1,4 48,4±0,5 5,9±0,1 5,6± 0,1 5,8±0,1 -2,0 49,7±0,7 

квітень 28,0± 0,9 28,3± 0,9 49,8±0,5 5,9±0,1 5,6± 0,1 4,9±0,1 -1,0 39,7±0,9 

травень 27,5± 1,2 29,8± 1,2 51,8±0,8 5,2±0,2 5,4± 0,1 4,6±0,2 -4,0 35,4±1,1 

червень 35,2± 1,3 32,1± 1,0 52,6±0,8 5,6±0,1 5,6± 0,1 5,4±0,2 -4,0 39,6±1,0 

липень 27,7± 1,0 28,7± 0,7 49,1±0,4 6,7±0,1 6,0± 0,1 6,4±0,1  6,9 35,3±1,1 

 

При проведенні аналізу отриманих результатів можливо припустити, що 

для пілотів вертольотів найбільш чутливими показниками, які відображають 

деякі аспектиемоційного забарвленняїх професійної діяльності, являються 

показники реактивної тривожності, настроюіміжособистих відносин (клімат 

уколективі), які, не є безпосередньою характеристикоюемоційного стану, 

побічновідображує рівень агресивності, дратівливості та інших емоційних 
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аспектів. Особливо потрібно вказати на показник ступеня ризику, який сам по 

собі не являється показником проявиемоцій, але, ймовірно, відображає 

тойемоційних фон, на якому розвертається професійна діяльність. 

Також додатковою характеристикою, відображаючою динаміку 

емоційного фонупротягом миротворчої місії, є показник наявності лінійної 

тенденції трансформації розглянутих показників. Такою характеристикою 

можевиступати коефіцієнт кореляції міжзначеннями психологічного 

показниката часом перебуванняумиротворчій місії. Для осіб ЛС наявність такої 

тенденції виявлено за 5 показниками: реактивної тривожності (r=-0,11; p<0,05) – 

слабка тенденціядо зменшення реактивної тривожності; особистої тривожності 

(r=-0,24; p<0,05) – слабка тенденціядо зменшення особистої тривожності; 

депресії (r=0,68; p<0,001) – сильна тенденціядо наростаннядепресії; активності 

(r=0,12; p<0,05) – слабка тенденція до збільшення активностіта клімату в 

колективі (r=-0,46; p<0,01) – середня тенденція до погіршення клімату в 

колективі під кінець місії. В цьому випадку, особливо потрібно звернути увагу 

на два показника: депресія та клімат уколективі, якіпіддаються більш чітким 

тавираженим лінійним компенсаторним змінам протягом часу. Вказані 

компенсаторні тенденції дають сигнал організму військовослужбовця по 

можливостіскорегувати своє професійне навантаження, застосувати комплекс 

медичнихі гігієнічних заходів для його нормалізації. 

Також можливовідслідитизв’язок між показниками емоційного стану 

вертольотчиків за час перебування в місіїі та показниками гемодинаміки. Тут, 

потрібно констатувати наявністьнегативноїкореляційної залежності між ЧСС і 

рівнем реактивної тривожності (p<0,05), САТ і рівнем депресії (p<0,05), ДАТ і 

рівнем депресії (p<0,05), ПТ і рівнем депресії (p<0,05). Розглядаючи наведені 

данні (по показникам ДАТ, ДАТ, ПТ) можливо припустити, що підвищення 

рівня реактивної тривожності та депресії для практично здорових льотчиків є 

компенсаторною реакцією при довготривалому перебуванні в умовах 
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миротворчої місії. Ця компенсаторна реакція відбувається на фоні розвитку 

тормозних процесів в організмі льотчиків, викликаних розвитком ознак 

хронічної втоми та хроничної монотонії. Більш лабільний показник ЧСС, не 

дивлячись на відсутність вираженої тенденції його зміни протягом часу, добре 

«відслідковує» поточні процеси змін емоційного стану цих військовослужбовців 

за показниками реактивної тривожності, що являється ознакою постійної 

адаптації до змін умов трудового середовища. 

Значне зацікавлення представляє аналіз даних про динаміку різних 

компонентів емоційного стану у осіб ІТС (табл. 17). 

Таблиця 17 

Характеристики емоційного стану у осіб інженерно-технічного складу 

впродовж миротворчої місії, M±m, (у.е.) 

Місяць 
Показники психологічних функцій наземного складу 

РТ ОТ Д С А Н Р КК 

листопад 36.6± 1,2* 36,2±0,9 
47,9± 

0,93** 
6,1± 0,19 5,1± 0,1** 4,4± 0,03*** -3,0 38,4±1,1 

грудень 31,6± 1,0 32,2±0,9 44,0± 0,58* 6,2± 0,1 5,3± 0,1** 4,5±0,03*** -3,0 49,8±0,6 

січень 27,5± 0,9 29,3±0,9 45,5± 0,38* 6,3± 0,1 5,7± 0,1 5,9±0,1 -1,0 51,1±0,6 

лютий 33,6± 1,1 33,7±0,8 
48,6± 

0,5*** 
6,1± 0,1 5,5± 0,1 6,2± 0,1** -1,0 51,5±0,6 

березень 
31,0± 

1,1*** 
32,2±0,7* 49,6± 0,47* 5,9± 0,1 5,2± 0,1** 6,0±0,1 -2,0 50,5±0,6 

квітень 29,6± 1,2 
30,6± 

0,4** 

54,0± 

0,9*** 
5,4±  0,1** 

4,2± 

0,2*** 
4,6±0,2 -2,0 38,9±0,9 

травень 
32,9± 

1,1*** 

33,7±1,1*

* 
52,6± 0,79 5,6±0,2* 

4,5± 

0,2*** 
5,5±0,2** -4,0 35,3±1,0 

червень 29,9± 1,2** 32,8±1,3 
45,8± 

0,5*** 
5,7± 0,1 5,3± 0,1* 5,7±0,2 -4,0 

34,9± 

1,0*** 

липень 28,0± 0,9 29,2±0,5 48,32±0,28* 6,3± 0,1*** 5,7±0,1* 6,08±0,1* -2,0^^ 36,6±0,9 

Примітки: 

*,**,*** – наявність достовірної різниці середніх значень  показників емоційного стану в 

окремі часові проміжки перебування в місії за критерієм Стьюдента відповідно на рівні 

р<0,05, р<0,01 та р<0,001;  

^^ – різниця медіан за  U критерієм Манна-Уітні на рівні р<0,01. 
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Аналіз результатів цих досліджень показав, що у осіб ІТС, які і у осіб ЛС, 

деякі із показників протягом миротворчої місії змінюються незначно, а інші 

достатньо суттєво. До перших потрібно віднести показники: особистої 

тривожності (розмах 29,2 – 36,2 у.о., тобто на 30,7%), депресії (розмах 44,0 – 

54,0 у.о., тобто на 22,7%), самопочуття (розмах 5,4 – 6,3 у.о., тобто на 16,7%). 

До других – показники: реактивної тривожності (розмах 22,5 – 36,6 у.о., тобто 

на 33,1%), настрою (розмах 4,4 – 6,2 у.о., тобто на 40,9%), активності (розмах 

4,2 – 5,7 у.о., тобто на 35,7%), клімату у колективі (розмах 34,9 – 51,5 у.о., тобто 

на 47,6%). Як і у випадку з особами ЛС, окремо потрібно вказати на показник 

ступеня ризику, розкид значень якого значно великий (розмах -1,0 – -4,0 у.о., 

тобто на 300,0%), але не такий значимий, як у пілотів. У цьому випадку 

найбільш чутливими характеристиками емоційного забарвлення професійної 

діяльності осіб ІТС, являються показники реактивної тривожності, настрою, 

активностіта клімату в колективі. Якщо порівняти перелік чутливих показників 

емоційного стану у осіб ЛС та ІТС, можливо відмітити їх співпадіння (за 

винятком показників активності), яке свідчить про майже аналогічні механізми 

формування цих станів у всіх групах авіаційного підрозділу, пов’язаних з дією 

фактору часу перебування в місії. При оцінці усіх описаних явищ не потрібно 

також забувати, що розмах показників схильностідо ризику у осіб ІТС набагато 

менший, ніж у осіб ЛС та значення цього показника завжди негативне, що 

свідчить про низьку ступінь схильності до ризику у цих військовослужбовців 

так як вони повинні постійно проводити обслуговування авіаційної техніки. 

На цьому етапі аналізу важливо розглянути питання про тенденції 

розвитку різних компонентів емоційного стану осіб ІТС за часом. Для цих осіб 

наявність вказаної тенденції виявлено за 6 показниками: реактивної 

тривожності (r=-0,17; p<0,05) – слабка тенденція до зменшення реактивної 

тривожності; особистої тривожності  (r=-0,17; p<0,05) – слабка тенденція до 

зменшення особистої тривожності; депресія (r=0,28; p<0,05) – слабка тенденція 
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до наростання депресії; самопочуття (r=-0,13; p<0,05) – слабка тенденція до 

погіршення самопочуття, настрій (r=0,37; p<0,001) – середня тенденція до 

покращення настрою та клімат у колективі (r=-0,48; p<0,01) – середня тенденція 

до погіршення клімату у колективі під закінчення терміну перебування у місії. 

При порівнянніз аналогічними даними осіб ЛС потрібно відмітити, по-

перше, значне співпадіння їх складу (три показники повністю співпадають). А, 

по-друге, наявність достовірних відмінностей величин, отриманих коефіцієнтів 

кореляції в двох випадках. В одному випадку, достовірно більшим є коефіцієнт 

кореляції по показникам рівня депресії у осіб ЛС (p<0,001), що свідчить про 

більшу передбаченість підвищення депресивного стану цих осіб на протязі часу 

перебуванняу місії, ніж у осіб ІТС. В другому – проявляється достатньо чітке 

покращення настрою у осіб ІТС до кінця місії у порівнянні з відсутністю такої 

тенденції у осіб ЛС (p<0,001). І в тому, і в іншому випадку різниця значень 

коефіцієнтів кореляції достовірна на високому рівні (p<0,001). Таким чином, у 

осіб ЛС достатньо чітко відслідковується тенденція до наростання депресії, а 

осіб ІТС – до покращення настрою під кінець місії. Однак, всі відмічені 

трансформації емоційних станів в тей чи інший бік можливо рахувати 

компенсаторним, оскільки їх розкид протягом місії не має критичного 

характеру.  

Велике зацікавлення викликає інформація про взаємодію емоційного та 

фізичного стану (за показниками гемодинаміки) у осіб ІТС. Для них такі 

достовірні позитивні кореляції були виявлені для показників самопочуття з ДАТ 

(p<0,05) і клімат у колективі з САТ (p<0,05), що свідчитьпро погіршення цих 

характеристик з перебігом часу. Необхідно звернути увагу на повну різницю 

переліку виявленої кореляційної залежності у осіб ЛС та ІТС, що, вочевидь, 

свідчить про певну різницю механізму формування емоційного напруження у 

досліджених груп авіаційного підрозділу. 
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Наведені дані про психологічні та фізіологічні характеристики льотчиків 

та наземного технічного персоналу свідчать про значне коливання цих відзнак, 

які віддзеркалюють об’єктивні процеси зміни функціонального стану 

військовослужбовців, зокрема, їх нервово-емоційного напруження.  

Для отримання об’єктивної оцінки рівня їх нервово-емоційного 

напруження доцільно використати комплекс фізіологічних показників 

гемодинаміки, які достатньо повно відбивають енергетичне забезпечення 

життєдіяльності та віддзеркалюють поточний емоційний стан кожного 

військовослужбовця. В літературі описано ефект, який супроводжує зміну 

нервово-емоційного стану людини. Він проявляється таким чином, що при 

підвищенні її нервово-емоційної напруги в більшій мірі посилюється зв’язок 

між різноманітними психофізіологічними показниками і, навпаки, при зниженні 

рівня цього стану зв’язки послаблюються чи зникають [33, 34]. Механізм 

формування такого ефекту можна пояснити тим, що при зростанні нервово-

емоційної напруги організм вимушений розширяти свої можливості 

адаптуватися до більшого навантаження, поширюючи перелік функцій, які  

додатково залучаються для виконання збільшених завдань, шляхом зміцнення 

та появи нових внутрішньо-системних зв’язків, зокрема, зв’язків різноманітних 

характеристик функціонування серцево-судинної системи. Зазвичай 

індикатором посилення внутрішньо-системних зв’язків служить показник 

кількості достовірних кореляцій між різноманітними характеристиками 

діяльності організму [20]. Але цей напівкількісний параметр не відображає 

процес зміцнення зв’язності функцій досліджуваної системи. Тому потрібно 

застосовувати більш точні і адекватні прийоми для визначення сили зв’язності 

аналізованих психофізіологічних функцій. В множинному кореляційно-

регресійному аналізі є поняття мультиколінеарності, яке розроблено для 

визначення ступеня зв’язності комплексу показників, що розглядаються в 

дослідженні [4]. У випадну, який розглядається в даній роботі, доцільно було б 
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його застосувати для оцінки рівня нервово-емоційного напруження льотного 

складу.  

З метою оцінки динаміки нервово-емоційного впливу чинників на 

організм АП миротворчого контингенту, нами було здійснено аналіз 

взаємозв’язку показників СТ, ДТ, ЧСС та ПТ протягом 9 – ти місяців 

перебування в миротворчій місії за формулою оцінки мультиколінеарності: 

 
 M n

m
D   













1

2 5

6
ln ;

 (1) 

де n - величина вибірки кожного з аналізованих ознак; 

m - кількість ознак; 

D - визначеність матриці коефіцієнтів парної кореляції між аналізованими 

ознаками. 

Рівень мультиколінеарності визначається наявністю лінійного зв'язку між 

усіма або деякими незалежними змінними. У математичній статистиці 

використовується показник М, що оцінює ступінь прояву мультиколінеарності 

[94]. Отриманий коефіцієнт M порівнюється зі стандартним табличним 

значенням χ2 з m×(m-1)/2 ступенями свободи (де m - кількість аналізованих 

ознак). В разі перевищення М цього значення χ2 наявність мультиколінеарності  

(зв’язності) вважається доведеною. 

Оскільки в процесі розвитку нервово-емоційного напруження 

спостерігається підвищення рівня зв’язків між окремими психофізіологічними 

функціями коефіцієнт мультиколінеарності можна застосувати для проведення 

групової оцінки рівня нервово-емоційного напруження у спеціалістів, що 

працюють в умовах з підвищеною небезпекою. 

Для об’єктивної оцінки рівня нервово-емоційного напруження у льотного 

складу миротворців доцільно використати показники гемодинаміки. Це 
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обумовлено тим, що емоційна напруга швидко віддзеркалюється в цих 

показниках. Для здійснення цієї оцінки був обраний варіант обчислень, який 

складався з показників з показників ДАТ, ПТ та ЧСС. Отримана динаміка змін 

нервово-емоційного напруження вертолітників графічно представлені на рис. 

6.13. 

 
 

Рис. 6.13. Зміна нервово-емоційного напруження з часом у осіб ЛС та ІТС за 

показниками гемодинаміки.  

 

Свідченням того, що отриманий груповий показник відображає нервово-

емоційне напруження є достовірна на рівні p<0,01 кореляція цього показника з 

комплексом психологічних показників (R=0,9). 

Таким чином, підхід до оцінки рівня групового нервово-емоційного 

напруження наземного персоналу авіаційного складу полягає в вимірі 

артеріального тиску та частоти серцевих скорочень кожної особи, розрахунку 

показника М за формулою (1) та встановлення достовірності наявності 

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Місяці перебування в Ліберії

У
м

о
в

н
і 
о

д
и

н
и

ц
і

Льотний склад

Інженерно-технічний склад



149 
 

мультиколінеарності за табличними значеннями χ2 з 3 ступенями свободи. Якщо 

χ2емп> χ2табл (7,8-11,3-16,3) нервово-емоційне напруження є високим (>7,8), 

дуже високим (>11,3) чи надвисоким (>16,3) і потрібно застосовувати 

запропоновані профілактичні заходи. З рис. 10 видно, що величина зв’язності 

аналізованих об’єктивних параметрів гемодинаміки є достовірною на високому 

рівні. Це дозволяє припустити, що нервово-емоційне напруження у 

вертольотчиків є надвисоким наприкінці та високим на 6 місяці перебування в 

місії, а у представників наземного складу не є високим за весь період 

перебування в місії.  

Для визначення індивідуального рівня стресу у льотного складу можна 

використати множинні кореляційні рівняння, який використовує комплекс 

психологічних параметрів:  

С1=-56,1+2,7×V7+12,0×V4-1,2×V8+6,5×V6, 

де: С1- оцінка індивідуального рівня стресу для ЛС; V7 – ризик;V4 – 

самопочуття;V8 – психологічний клімат в колективі;V6 – настрій. 

C2=-599,1+112,4×V5-1,1×V8+2,8×V1+23,5×V4-32,2×V6-20,1×V7, 

де: С2- оцінка індивідуального рівня стресу для ІТС; V5 – активність;V8 – 

психологічний клімат в колективі;V1 – реактивна тривожність;V6 – настрій;V7 

– ризик. 

Перевагою цих показників є їх індивідуальність і те, що вони 

розраховуються на основі використання індивідуальних психологічних 

характеристик. Але їх недоліком є те, що вони розраховуються на основі 

суб’єктивних характеристик і тому є менш чутливими до зміни 

функціонального стану. 

Резюмуючи отримані результати слід констатувати, що розроблено два 

методи оцінки рівня стресу у вертольотчиків, які перебувають в незвичних 

умовах трудового середовища. Один з них – груповий, який ґрунтується на 

об’єктивних характеристиках гемодинаміки. Він може використовуватися в 
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випадках відслідковування рівня боєздатності вертольотчиків, які 

відправляються на роботу в екстремальних умовах середовища. Другий – 

індивідуальний, який ґрунтується на показниках опитування психічного стану 

вертольотчиків. Він, вірогідно, менш точний і може використовуватися для 

моніторингу рівня стресу окремого представника льотного складу з 

урахуванням його професії. Алгоритм індивідуальної та групової оцінки рівня 

нервово-емоційного напруження представлений на рис. 6.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.14. Алгоритм оцінки індивідуального та групового нервово-

емоційного напруження вертольотчиків в миротворчій місії. 

На практиці цей метод можна застосовувати для приблизної 

індивідуальної оцінки нервово-емоційного напруження у військовослужбовця 

для виявлення тих осіб, боєздатність яких знижується. Дані, отримані з 

допомогою розроблених методів можуть дати командиру підрозділу 
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інформацію про стан боєготовності підрозділу та допомогти йому виділити 

групу «ризику», представникам якої потрібно запропонувати застосовувати 

реабілітаційні заходи для підвищення їх боєготовності, а також підвищення 

боєготовності всього військового підрозділу. 

Необхідно відмітити, що на АП під час миротворчої місії діє група 

факторів, які сприяють і/або перешкоджають несприятливим змінам 

функціонального стану у процесі виконання службових обов’язків. Розроблена 

концептуальна модель впливу факторів трудового середовища та 

запропонованих відновлювальних заходів на функціональний стан льотного 

складу (рис. 6.15).  
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Рис. 6.15. Модель формування та підтримки на належному рівні 

функціонального стану авіаційного персоналу у миротворчій місії. 
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Несприятливі фактори можливо умовно розділити на три великі групи, які 

мають різну природу: психогенні, ендогенні та екзогенні. Психогенні фактори 

формуються за рахунок змісту роботи, якості її технічного забезпечення та 

міжособового взаємовідношення. Дія екзогенних факторів основане на ступені 

адекватності професійно важливих якостей спеціаліста вимогам та умовам 

виконання робіт. Вплив екзогенних факторів пов’язано з умовами перебування і 

діяльності (клімат, наявність компонентів біологічної небезпеки), соціальної 

ізоляції, особливості культури населення країни перебування та діяльності. Всі 

ці фактори, впливають на організм людини, тягнуть в подальшому можливі 

порушення в його функціонуванні, з урахуванням наявності його «слабких 

ланок». 

Як наслідок в процесі довготривалого перебування в несприятливих 

умовах навколишнього середовища в організмі людини виникають гострі та 

хронічні стани підвищеного нервово-емоційного напруження, втоми, 

перевтоми, перенапруження. В той же час в організмі активізуються зовнішні 

захисні механізми, які перешкоджаючих розвитку цих станів. 

В основі реалізації захисної пристосувально-компенсаторної функції 

організму людини на вплив факторів трудового середовища лежить реакція на 

процеси, що відбуваються в середині його та пов’язані з трансформацією його 

функціональних систем. До числа типових пристосованих реакцій можна 

віднести наступні: 

1. Погіршення функціонального стану як сигнал неблагополуччя. Відчуття 

погіршення функціонального стану організму може служити своєрідним 

сигналом того, що дія чинників трудового середовища і, супроводжуюче його 

зменшення функціональних резервів організму, містять в собі загрозу 

психологічного і/або фізичного плану. Це відчуття є своєрідним сигналом " 

небезпеки", що вимагає звернути увагу на ситуацію, що створилася, яка може 
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привести до значного підвищення нервово-емоційної напруги організму 

людини.  

2. Погіршення функціонального стану, що викликає компенсаторні 

реакції. При здійсненні трудової діяльності об'єктивно існують прийоми 

зниження дії шкідливих чинників середовища. Можливими компенсаторними 

реакціями в цьому випадку можуть бути зміна стратегії діяльності, зміна 

розкладу виконуваних дій, здійснення різних організаційних заходів і ін. 

3. Погіршення функціонального стану як програма самонавіяння. В 

процесі роботи стан, ядром якого служить створена людиною модель, 

ґрунтована на його поглядах і думках (часто дуже помилкових) про те, яким 

чином це перетворення повинне здійснюватися. Захисним компонентом такої 

програми є думка людини про шкоду, що наноситься його організму дією 

чинників трудового процесу, у людини існує (усвідомлена або 

неусвідомлювана) програма зміни функціонального стану його організму, дія 

якої пов'язана з самонавіянням. В деяких випадках, ймовірно, що в основі 

реалізації такої програми, пануючим є процес несприятливого перетворення 

функціонального середовища, є спонукальною силою для ухвалення рішень про 

його зменшення. 

4. Погіршення функціонального стану як джерело вигоди. Таке явище 

може бути одним із способів притягнути до себе увагу, відчути турботу 

оточення, реалізувати можливість відпочити, уникнути небажаної зустрічі і ін. 

Усі ці прийоми дозволяють дещо ослабити сформований роботою 

психологічний і/або тілесний дискомфорт. 

До зовнішніх захисних механізмів слід віднести впроваджений в процесі 

здійснення миротворчої місії комплекс профілактичних і реабілітаційних 

заходів, до складу яких входять: організаційні, гігієнічні, психофізіологічні 

(психологічні) і медичні заходи, комплексне застосування яких дає можливість 
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стабілізувати і навіть поліпшити стан осіб ЛС та ІТС безпосередньо при 

проходженні служби. 

Таким чином, дослідження показали, що в процесі перебування в 

миротворчій місії функціональний стан авіаційного персоналу закономірно 

змінюється. Синхронно з цим коливається їх нервово-емоційне напруження. 

Для оцінки цього напруження було запропоновано два методи. Перший з них 

ґрунтується на використанні показників гемодинаміки миротворців і відображає 

рівень нервово-емоційного напруження всієї обстеженої групи 

військовослужбовців. Для практичних цілей його можна використовувати для 

оцінки боєздатності військового підрозділу, оскільки констатація високого 

рівня нервово-емоційного напруження цих спеціалістів може свідчити про 

зниження їх боєздатності. Другий метод ґрунтується на використанні 

суб’єктивних характеристик емоційного стану окремого військовослужбовця. 

 

Висновки до розділу 6 

1. Динаміка характеристик гемодинаміки у осіб АП, що перебували в 

умовах миротворчої місії у Республіці Ліберія протягом 9 місяців, вказує на 

поступовий розвиток стану хронічного напруження. 

2. Механізм розвитку хронічного напруження у осіб ЛС і ІТС 

розрізнюється по вираженості динаміки гемодинамічних показників, так і по 

структурі асоціацій між параметрами гемодинаміки і психологічних якостей, які 

проявляються у вигляді зв’язків зі стабільними (у осіб ЛС) та оперативно 

змініючимися (у осіб ІТС) характеристиками емоційного стану. 

Матеріали розділу 6 представлені в друкованих роботах [50, 51, 53]. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведене теоретичне узагальнення і нове 

вирішення актуальної проблеми визначення закономірностей трансформації 

психофізіологічного стану військовослужбовців авіаційних підрозділів 

миротворчого контингенту під час проходження військової служби в Ліберії та 

розроблено на цій основі рекомендації щодо оцінки рівня втоми, 

сформульовано комплекс профілактичних та відновлювальних заходів щодо її 

зниження.  

1. Основними відмінностями праці авіаційного персоналу в Ліберії у 

порівнянні з Україною є дія кліматичного фактору та соціальної депривації. 

Кліматичні умови професійної діяльності авіаційного персоналу миротворчого 

контингенту в Ліберії характеризуються стабільно високими показниками 

температури та вологості повітря, відсутністю чіткої кліматичної сезонності за 

температурним чинником та її наявністю за показником кількості опадів.  

2. Важкість праці льотчика вертольоту та техніків оцінюється як 3 клас, 1 

ступеню за даними ГКП (2014). Основним фактором, який впливає на важкість 

праці льотчика, є фіксована поза та велика кількість стереотипних робочих 

рухів, авіаційного техніка - м’язове навантаження та вимушена робоча поза. 

Напруженість праці льотчика вертольоту оцінюється як 3 клас, 3 ступеню, а 

авіаційного техніка – 3 клас, 2 ступеню. Діяльність льотчика вертольоту складна 

за своїм змістом і характером та відповідальна, як за результат своєї діяльності, 

так і за життя інших осіб, а авіаційного техніка - емоційно навантажена і 

одноманітна, але характеризується кращим дотриманням періодичних 

регламентованих перерв.  

3. Встановлено інформативність психологічних показників: 

депресивності, психологічного клімату в колективі, реактивної тривожності та 

ступеня готовності до ризику осіб льотного та наземного складу. Вплив фактору 

часу на динаміку цих показників у авіаційного персоналу є значимим (p<0,001). 
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Тотожність динаміки у осіб льотного та інженерно-технічного складу 

депресивності та клімату у колективі пов’язані з дією однакових для них 

зовнішніх факторів, а відмінність реактивної тривожності та ступеня готовності 

до ризику пов’язана зі специфікою їх професійної діяльності. Виділені три 

періоди адаптації, які характеризуються синхронністю змін психологічних 

показників в обох досліджених групах фахівців: початковий період адаптації, 

який триває до двох місяців; період стабілізації психологічного стану 

військовослужбовців (триває біля 5-ти місяців) та заключний період діяльності 

в місії – триває останні два місяці перебування в Республіці Ліберія (р<0,05). 

4. Довготривала участь у миротворчій місії льотного складу призводить 

до розвитку у них вираженої втоми, що підтверджується погіршенням 

показників: латентного періоду простої зоромоторної реакції в 1,3 разу, 

варіабельності простої зоромоторної реакції в 2,1, випереджальної реакції на 

рухомий об’єкт в 1,6, кількості випереджальних реакції на рухомий об’єкт в 1,9, 

кількості реакцій на рухомий об'єкт із запізненням в 4,9, тривалості реакцій на 

рухомий об'єкт із запізненням в 1,8, тривалості неправильних реакцій при 

орієнтації в просторі в 2, кількості неправильних реакцій при орієнтації в 

просторі в 2,1 разу (р<0,001). Показники гемодинаміки (систолічний (САТ) та 

діастолічний артеріальний тиск (ДАТ), частота серцевих скорочень, пульсовий 

тиск, індекс співвідношення систолічного та діастолічного артеріального тиску: 

Ід = ДАТ/САТ, вегетативний індекс Кердо) мають тенденцію до негативних 

змін та вказують на розвиток стану хронічного напруження. Зв'язок 

гемодинаміки та психологічного стану льотчиків проявляються за рівнем 

депресії та ризику (p<0,001), а у техніків – за параметрами емоціонального фону 

(самопочуття, настрій) та показниками психологічного клімату у колективі 

(p<0,05), що свідчить про вичерпання фізіологічних резервів організму. 

5. Виявлено, що за характеристиками зв’язності функцій гемодинаміки 

рівень нервово-емоційного напруження у льотчиків достовірно вищий ніж у 
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техніків (р<0,05) та показано фазну структуру динаміки формування нервово-

емоційного напруження у осіб льотного складу: в кінці перебування у 

миротворчій місії напруження різко збільшується при сталому рівні у осіб 

інженерно-технічного складу. Встановлено, що рівень нервово-емоційного 

напруження військових льотчиків, кількісно оцінений за ступенем зв'язності 

психофізіологічних характеристик, в умовах проходження служби в 

миротворчій місії зріс в 1,3 разу (р<0,01). Оцінено розвиток втоми за двома 

інформативними психофізіологічними показниками: реакція на рухомий об'єкт 

із запізненням і неправильне рішення при орієнтації в просторі. 

6. Розроблено розв’язувальні правила для індивідуальної та групової 

оцінки нервово-емоційного напруження та втоми, комплекс заходів щодо 

уникнення стресових розладів та психофізіологічної корекції функціонального 

стану, запропоновано методи тренування професійно важливих 

психофізіологічних якостей військовослужбовців миротворчого контингенту. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

– Оптимальним терміном перебування військовослужбовців у 

миротворчій місії з урахуванням розвитку втоми є 6 місяців (за результатами 

цього дослідження підготовлено наказ Міністерства оборони України від 

19.12.2017 № 677 "Про організацію та проведення у 2018-2019 роках ротації 

українського національного контингенту").  

– Доцільно проводити психофізіологічну підготовку військовослужбовців 

всіх категорій до відбуття в миротворчу місію. 

– Необхідно надавати кожному військовослужбовцю інформацію щодо 

раціоналізації режиму роботи та відпочинку. Під час миротворчої місії 

проводити тренування професійно важливих психофізіологічних якостей 

миротворців. 

– Для профілактики розвитку втоми та відхилень у стані здоров`я 

(розвитку негативної динаміки хронічних захворювань) під час миротворчих 

місій потрібно проводити відновлювальні заходи в умовах профілакторіїв 

льотного складу (за результатами цього дослідження підготовлено "Зміни до 

деяких наказів Міністерства оборони України з питань медико-психологічної 

реабілітації осіб льотного складу", які затверджені наказом Міністерства 

оборони України від 12.12.2017 № 658, зареєстровані у Міністерстві юстиції 

України за № 30/31482 від 09.01.2018).  

- Після повернення з миротворчої місії слід проводити оцінку 

функціональних резервів для надання рекомендацій командуванню та 

авіаційному складу щодо найближчих перспектив його професійної діяльності. 

При відхиленні у функціональному стані осіб льотного складу після участі в 

миротворчій місії за рішенням лікарсько-льотної комісії слід надавати відпустку 

за станом здоров`я строком до 30 діб для проведення реабілітаційно-

відновлювальних заходів у відділеннях реабілітації льотного складу (за 

результатами цього дослідження підготовлено "Інструкцію про організацію 
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санаторного-курортного лікування, медичної та медико-психологічної 

реабілітації у Збройних Силах України", яка затверджена наказом Міністерства 

оборони України від 04.11.2016  № 591, зареєстровані у Міністерстві юстиції 

України за   № 1538/29668 від 28.11.2016).  
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Копії актів впровадження, що стосуються даної роботи 
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Додаток Б  

 

ОПИТУВАЛЬНИК 

авіаційного персоналущодо оцінювання специфічних для африканського 

континенту умов військової служби 

 

Інструкція: Просимо Вас перш за все уважно прочитати запропоновані ознаки. 

Відповідь залежить лише від Вашої оцінки. Тому просимо Вас дати оцінку всім 

ознакам. 

 

ПІП_________________________________________________________________ 

 

Спеціальність: особи льотного складу / особи наземного складу (потрібне 

підкреслити). 

 

№ 

з/п 

 

Ознаки 

 

Оцінка 

1. Дайте оцінку рівня Вашого сприйняття температури оточуючого 

середовища під час перебування на африканському континенті за 

100 бальною шкалою – від 1 (низький рівень температурного 

комфорту) до 100 (високий рівень температурного комфорту) 

 

2. Дайте оцінку рівня Вашого сприйняття температури оточуючого 

середовища під час перебування в Україні за 100 бальною 

шкалою – від 1 (низький рівень температурного комфорту) до 

100 (високий рівень температурного комфорту) 

 

3. Дайте оцінку рівня Вашого сприйняття перепадів температури 

повітря протягом доби під час перебування на африканському 

континенті за 100 бальною шкалою – від 1 (низький рівень 

пристосування) до 100 (високий рівень пристосування) 

 

4. Дайте оцінку рівня впливу вологості повітря на Вашу 

працездатність під час перебування на африканському 

континенті за 100 бальною шкалою – від 1 (незначний вплив) до 

100 (значний вплив) 

 

5. Дайте оцінку рівня впливу опадів у сезон дощів на Вашу  
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працездатність під час перебування на африканському 

континенті за 100 бальною шкалою – від 1 (незначний вплив) до 

100 (значний вплив) 
6. Дайте оцінку рівня Вашої адаптації до специфічних умов 

військової служби під час перебування на африканському 

континенті за 100 бальною шкалою – від 1 (низький рівень 

адаптації) до 100 (високий рівень адаптації) 

 

7. Вкажіть тривалість терміну Вашої адаптації до специфічних 

умов військової служби на початку перебування на 

африканському континенті (кількість діб) 

 

8. Вкажіть найбільш важкий місяць Вашого перебування на 

африканському континенті (його порядковий номер за 

календарем) 

 

9. Дайте оцінку Вашого сприйняття небезпеки через можливість 

виникнення специфічних для африканського континенту 

інфекційних захворювань за 100 бальною шкалою – від 1 

(низький рівень небезпеки) до 100 (високий рівень небезпеки) 

 

10. Дайте оцінку Вашого сприйняття небезпеки через можливість 

виникнення специфічних для африканського континенту отруєнь 

за 100 бальною шкалою – від 1 (низький рівень небезпеки) до 

100 (високий рівень небезпеки) 
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Додаток В 

Оцінка реактивної тривожності (РТ) 

Прочитайте уважно кожне з наведених нижче стверджень та закресліть 

відповідну цифру зправа в залежності від того ЯК ВИ СЕБЕ ПОЧУВАЄТЕ В 

ДАНИЙ МОМЕНТ. Над питаннями довго не розмірковуйте, оскільки вірних та 

невірних відповідей немає. Для відповідей використовуйте наступну шкалу: 

 

1 - н і , ц е  н е  т а к  

2 - м а б у т ь  т а к  

3 - в і р н о  

4 - ц і л к о м  в і р н о  

 
1 Я спокійний 1 2 3 4 

2 Мені ніщо не загрожує 1 2 3 4 

3 Я знаходжусь у напруженні 1 2 3 4 

4 Мені шкода 1 2 3 4 

5 Я відчуваю себе вільним 1 2 3 4 

6 Я розстроєний 1 2 3 4 

7 Мене хвилюють можливі невдачі 1 2 3 4 

8 Я відчуваю, що відпочив 1 2 3 4 

9 Я схвильований 1 2 3 4 

10 Я відчуваю внутрішнє задоволення 1 2 3 4 

11 Я впевненій в собі 1 2 3 4 

12 Я нервуюсь 1 2 3 4 

13 Я не знаходжу собі місця 1 2 3 4 

14 Я напружений 1 2 3 4 

15 Я не відчуваю скутості, напруженості 1 2 3 4 

16 Я задоволений 1 2 3 4 

17 Я стурбований 1 2 3 4 
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18 Я занадто збуджений та мені  не по-собі 1 2 3 4 

19 Мені радісно 1 2 3 4 

20 Мені приємно 1 2 3 4 

 

 

 

 

Оцінка особистісної тривожності (ОТ) 

Прочитайте уважно кожне з приведених нижче речень та закресліть 

відповідну цифру зправа в залежності від того, ЯК ВИ ВІДЧУВАЄТЕ СЕБЕ 

ЗВИЧАЙНО! Довго не розмірковуйте над питаннями, оскільки правильних чи 

неправильних відповідей немає. Для відповідей використовуйте таку шкалу: 

1 – майже ніколи 

2 – іноді 

3 – часто 

4 – майже завжди 

21 Я відчуваю задоволення 1 2 3 4 

22 Я дуже швидко втомлююсь 1 2 3 4 

23 Я легко можу заплакати 1 2 3 4 

24 Я хотів би бути таким же щасливим, як і інші 1 2 3 4 

25 Нерідко я програю через те, що недостатньо швидко приймаю 

рішення 

1 2 3 4 

26 Звичайно я почуваю себе бадьорим(ой) 1 2 3 4 

27 Я спокійний, холоднокровний і зібраний 1 2 3 4 

28 Очікувані труднощі звичайно дуже турбують 1 2 3 4 

29 Я занадто переживаю через дрібниці 1 2 3 4 

30 Я цілком щасливий 1 2 3 4 

31 Я приймаю все занадто близько до серця 1 2 3 4 

32 Мені не вистачає впевненості в собі 1 2 3 4 
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33 Звичайно я почуваю себе в безпеці   1 2 3 4 

34 Я намагаюся уникати критичних ситуацій і труднощів 1 2 3 4 

35 У мене буває нудьга 1 2 3 4 

36 Я задоволений 1 2 3 4 

37 Усякі дрібниці відволікають і хвилюють мене 1 2 3 4 

38 Я так сильно переживаю свої розчарування, що потім довго не 

можу про них забути 

1 2 3 4 

39 Я врівноважена людина 1 2 3 4 

40 Мене охоплює сильне занепокоєння, коли я думаю про свої 

справи і турботи 

1 2 3 4 

 

 

 

Оцінка депресії ( Методика Зунге-Балашової. 

Респондентам пропонується наступна інструкція: 

Прочитавши кожне з приведених нижче стверджень, виберіть одну з 

можливих відповідей, закресливши відповідну цифру. При цьому над 

висловлюваннями довго не замислюйтесь, оскільки правильних і неправильних 

відповідей тут немає 

 Варіанти відповідей   

Висловлювання 

Н
ік

о
л
и

 

аб
о
 

зр
ід

к
а 

Ін
к
о
л
и

 

Ч
ас

то
 

М
ай

ж
е 

за
в
ж

д
и

 

аб
о
 

п
о
ст

ій

н
о
 

  

1.  Я відчуваю пригніченість. 1 2 3 4   

2.  Зранку я почуваю себе найкраще. 1 2 3 4 

3.  У мене бувають періоди плачу або близькості до 

сліз. 

1 2 3 4   

4.  У мене поганий нічний сон. 1 2 3 4   

5.  Аппетит у мене не гірше ніж завжди. 1 2 3 4   

6. Мені приємно дивитись на привабливих жінок, 

розмовляти з ними, знаходитись рядом. 

1 2 3 4   

7.  Я помічаю, що втрачаю вагу. 1 2 3 4   
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8.  Мене турбують запори. 1 2 3 4   

9.  Серце б’ється скоріше, ніж звичайно. 1 2 3 4   

10.Я втомлююсь без усяких причин. 1 2 3 4   

11.Я мислю также ясно, як завжди. 1 2 3 4   

12.Мені легко робити те, що я вмію. 1 2 3 4   

13.Відчуваю неспокій і не можу всидіти на місці. 1 2 3 4   

14.У мене є надія на майбутнє. 1 2 3 4   

15.Я більш роздратований, ніж звичайно. 1 2 3 4   

16.Мені легко приймати рішення. 1 2 3 4   

17.Я відчуваю, що є корисним та необхідним. 1 2 3 4   

18.Я живу достатньо повним життям. 1 2 3 4   

19.Я відчуваю, що іншим людям стане краще, якщо 

я помру. 

1 2 3 4   

20.Мене до сих пір радує те, що радувало завжди 1 2 3 4   

 

 

Дослідження функціонального стану ( тест САН). 

 

Перед Вами пари протилежних за значенням слів і словосполучень, за 

допомогою яких можна описати актуальний (на даний момент) стан людини. 

Оцінить свій стан, відзначивши на шкалі цифру, що найбільшою мірою відбиває 

Ваш стан у даний момент. Намагайтеся користатися всім діапазоном цифр, 

при цьому пам’ятайте, що значення “0” відповідає середньому значенню, а 

значення “3” з кожного боку, цілком відповідає даному стану. 

1 Самопочуття гарне 3 2 1 0 1 2 3  Самопочуття погане 

2 Почуваю себе сильним 3 2 1 0 1 2 3  Почуваю себе слабким 

3 Пасивний 3 2 1 0 1 2 3  Активний 

4 Мало рухливий 3 2 1 0 1 2 3  Рухливий 

5 Веселий 3 2 1 0 1 2 3  Смутний 

6 Гарний настрій 3 2 1 0 1 2 3  Поганий настрій 

7 Працездатний 3 2 1 0 1 2 3  Розбитий 
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8 Повний сил 3 2 1 0 1 2 3  Знесилений 

9 Повільний 3 2 1 0 1 2 3  Швидкий 

10 Бездіяльний 3 2 1 0 1 2 3  Діяльний 

11 Щасливий 3 2 1 0 1 2 3  Нещасливий 

12 Життєрадісний 3 2 1 0 1 2 3  Похмурий 

13 Напружений 3 2 1 0 1 2 3  Розслаблений 

14 Здоровий 3 2 1 0 1 2 3  Хворий 

15 Байдужий 3 2 1 0 1 2 3  Захоплений 

16 Несхвильований 3 2 1 0 1 2 3  Схвильований 

17 Захоплений 3 2 1 0 1 2 3  Сумовитий 

18 Радісний 3 2 1 0 1 2 3  Сумний 

19 Відпочилий 3 2 1 0 1 2 3  Втомлений 

20 Свіжий 3 2 1 0 1 2 3  Виснажений 

21 Сонливий 3 2 1 0 1 2 3  Збуджений 

22 Бажання відпочити 3 2 1 0 1 2 3  Бажання працювати 

23 Спокійний 3 2 1 0 1 2 3  Заклопотаний 

24 Оптимістичний 3 2 1 0 1 2 3  Песимістичний 

25 Витривалий 3 2 1 0 1 2 3  Стомлений 

26 Бадьорий 3 2 1 0 1 2 3  Млявий 

27 Міркувати важко 3 2 1 0 1 2 3  Міркувати легко 

28 Розсіяний 3 2 1 0 1 2 3  Уважний 

29 Повний надій 3 2 1 0 1 2 3  Розчарований 

30 Задоволений 3 2 1 0 1 2 3  Незадоволений 

 

 

Ступінь готовності до ризику (“Методика діагностики ступеня готовності до 

ризику Шуберта”). 

Прочитайте уважно кожне речення і прийміть рішення, у якій мірі 

воно стосується особисто Вас. Обведіть кружком номер потрібного 

варіанта оцінки кожного вислову. 
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Оцінки: 

1. Так. 

2. Скоріше так, ніж ні. 

3. Частково – так, частково - ні. 

4. Скоріше ні, ніж так. 

5. Ні. 
Суждение Оценка 

1. Превысили бы Вы установленную скорость, чтобы 

быстрее оказать необходимую медицинскую 

помощь больному человеку?  

1 2 3 4 5 

2. Согласились бы Вы ради хорошего заработка 

участвовать в опасной и длительной экспедиции?  
1 2 3 4 5 

3. Стали бы Вы на пути убегающего опасного 

преступника?  
1 2 3 4 5 

4. Могли бы Вы ехать на подножке товарного вагона 

при скорости более 100 км/ч?  
1 2 3 4 5 

5. Можете ли Вы на другой день после бессонной 

ночи нормально работать?  
1 2 3 4 5 

6. Стали бы Вы первым переходить холодную реку?  1 2 3 4 5 

7. Одолжили бы Вы другу большую сумму денег, 

будучи не совсем уверенным, что он сможет Вам 

вернуть ее?  

1 2 3 4 5 

8. Вошли бы Вы вместе с укротителем в клетку со 

львами при его заверении, что это безопасно?  
1 2 3 4 5 

9. Могли бы Вы под руководством опытного 

наставника залезть на высокую фабричную трубу?  
1 2 3 4 5 

10. Могли бы Вы без тренировки взяться за 

управление парусной лодкой?  
1 2 3 4 5 

11. Рискнули бы Вы схватить за уздечку бегущую 

лошадь?  
1 2 3 4 5 

12. Могли бы Вы, выпив пару литров пива, ехать на 

велосипеде?  
1 2 3 4 5 

13. Могли бы Вы совершить прыжок с парашютом?  1 2 3 4 5 

14. Могли бы Вы при необходимости проехать без 

билета от Харькова до Ужгорода?  
1 2 3 4 5 

15. Могли бы Вы отправиться в далекую поездку на 

автомобиле, если бы за рулем должен был сидеть 

Ваш знакомый, совсем недавно побывавший в 

тяжелом дорожном происшествии?  

1 2 3 4 5 

16. Могли бы Вы прыгнуть с 10-метровой высоты на 

тент пожарной команды?  
1 2 3 4 5 
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17. Могли бы Вы, чтобы избавиться от затяжной 

болезни с постельным режимом, пойти на опасную 

для жизни операцию?  

1 2 3 4 5 

18. Могли бы Вы спрыгнуть с подножки вагона при 

скорости движения 60 км/ч?  
1 2 3 4 5 

19. Могли бы Вы в виде исключения вместе с шестью 

другими людьми подняться на лифте, 

рассчитанном только на 5 человек?  

1 2 3 4 5 

20. Могли бы Вы за большое денежное 

вознаграждение перейти с завязанными глазами 

оживленный уличный перекресток?  

1 2 3 4 5 

21. Взялись бы Вы за опасную для жизни работу, если 

бы за нее хорошо платили?  
1 2 3 4 5 

22. Могли бы Вы после 10 рюмок водки вычислять 

проценты?  
1 2 3 4 5 

23. Могли бы Вы по указанию Вашего начальника 

взяться за высоковольтный провод, если бы он 

заверил Вас, что провод обесточен?  

1 2 3 4 5 

24. Могли бы Вы после некоторых предварительных 

объяснений управлять паровозом?  
1 2 3 4 5 

25. Могли бы Вы, имея билеты, но без денег и 

продуктов, доехать из Харькова до Ужгорода?  
1 2 3 4 5 

 

Оцінка психологічного клімату в колективі. 

Респондентам пропонується наступна інструкція: 

Прочитавши кожне з приведених нижче стверджень, виберіть одну з 

можливих відповідей, закресливши відповідну цифру. При цьому над 

висловлюваннями довго не замислюйтесь, оскільки правильних і неправильних 

відповідей тут немає 

 

 Шкала 

оцінки 

 

1. Я рідко бачу на початку робочого 

дня похмурі і пісні обличчя колег.  

5-4-3-2-1 1. Більшість членів коллективу приходить на 

роботу з буденним настроєм, не 

відчуваючинатхнення і підйому.  

2. Більшість з нас радіє, коли 

з'являється можливість 

поспілкуватись один з одним.  

5-4-3-2-1 2. Члени нашого колективу ви-являють 

байдужість до емоційного спілкування.  
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3. Доброзичливість і довірливі 

інтонації переважають в нашому 

діловому спілкуванні. 

5-4-3-2-1 3. Нервозність, явна або приховане 

роздратування забарвлює наші ділові 

стосунки. 

4. Успіхи кожного з нас щиро 

радують всіх інших і майже ні у кого 

не викликають заздрощів. 

5-4-3-2-1 4. Успіх майже кожного з нас може 

викликати хворобливу реакцію оточуючих.  

5. У нашому колективі новак 

скоріше за все зустріне 

доброзичливість і привітність.  

5-4-3-2-1 5. У нашому колективі новак ще довго буде 

почуватись чужаком. 

6. У випадку неприємностей ми не 

поспішаємо звинувачувати один 

одного, а намагаємося спокійно 

розібратись уїх причинах. 

5-4-3-2-1 6. У випадку неприємностей у нас будуть 

намагатися звалити провину один на одного 

абознайдуть винного. 

7. Коли поряд з нами наш керівник, 

мипочуваємося природно і розкуто.  

5-4-3-2-1 7. У присутності керівника багато з нас 

відчуває себе скуто і  напружено. 

8. У нас прийнято ділитися своїми 

сімейними радощами і турботами.  

5-4-3-2-1 8. Багато хто з нас вважає за краще "своє" 

носити "в собі". 

9. Несподіваний виклик до керівника 

у більшості з нас не викликає 

негативних емоцій. 

5-4-3-2-1 9. Несподіваний виклик до ке-рівника у 

багатьох з нас супро-воджується 

негативними емоціями.  

10. Той, хто порушує трудову 

дисципліну, відповідає у нас не 

тільки перед керівником, але й перед 

усім колективом. 

5-4-3-2-1 10. Той, хто порушує трудову дисципліну, 

відповідає у нас лише перед керівником.  

11. Більшість критичних зауважень 

мивисловлюємо один одному 

тактично, виходячи з найкращих 

побажань. 

5-4-3-2-1 11. У нас критичні зауваженнянайчастіше 

носять характер явних або схованих випадів.  

12. Поява керівника викликає у нас 

приємне пожвавлення. 

5-4-3-2-1 12. Поява керівника у більшості  з нас 

особливих радощів не ви-кликає. 

13. У нашому колективі гласність – 

це норма життя. 

5-4-3-2-1 13. До справжньої гласності в нашому 

колективі ще далеко. 

Разом балів     

 



204 
 

Додаток Г 

ПЕРЕЛІК ВЛАСНИХ ПУБЛІКАЦІЙ 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Кравчук В.В., Кальниш В.В., Щепанков С.М. Втома, перевтома та 

хронічна втома осіб льотного складу. Військова медицина України. 2013. Т. 13 

№ 4. С. 72–79. 

2. Кравчук В.В., Щепанков С.М. Особливості психологічної адаптації 

авіаційних фахівців миротворчого контингенту в умовах країн африканського 

контингенту. Проблеми військової охорони здоров’я: Збірник наукових праць 

Української військово-медичної академії. Київ. 2014. Вип. 41. С. 157–166. 

3. Щепанков С.М., Кравчук В.В., Пашковський С.М. Особливості вливу 
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