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Аннотация
По итогам проведенного экс-

пертного опроса установлено 
наиболее информативные пси-
хофизиологические побочные 
показатели определения уровня 
профессиональной трудоспо-
собности военнослужащих-опе-
раторов контрактной службы 
Воздушных Сил Вооруженных 
Сил Украины, это: скорость вос-
приятия информации, кратко-
временная (оперативная) память, 
концентрация и переключение 
внимания. Определена корреля-
ционную зависимость успешно-
сти несения боевого дежурства 
военнослужащими-операторами 
от уровня развития у них психо-
физиологических качеств: про-
стой сенсомоторной реакции 
(г = 0,44) кратковременной (опе-
ративной) памяти (г = 0,40) и кон-
центрации и переключения вни-
мания (г = 0,46),
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лужащий-оператор, психофизио-
логические качества, оценка про-
фессиональной деятельности.

Постановка проблеми. До-
слідниками операторської праці 
(Л.Д. Вейнер-Дубровін, 1980; 
Ю.К. Дем’яненко, 1987; М.С. 
Корольчук, 1997; Ю.А. Бородін 
та інші, 2008) зазначено, що вій-
ськовослужбовці-оператори ви-
конують завдання бойового чер-
гування під впливом негативних 
факторів військово-професійної 
діяльності. Протягом 24-годин-
ного чергування в умовах зазем-
лених командних пунктів спо-
стерігається відчутне погіршення 
самопочуття на фоні втоми, що 
призводить до зниження, ефек-
тивності та надійності виконання 
професійних завдань в ході бойо-
вого чергування [1, 2,3]. 

За твердженням М.С. Король-
чука, ефективність і надійність 
діяльності спеціалістів оператор-
ського профілю тісно пов’язані з 
поняттям професійної працездат-
ності [4]. Залишається відкритим 
питання підтримання надійності 
роботи, високої успішності в про-
фесійній діяльності та збережен-
ня здоров’я військовослужбов-
ців-операторів, що підтверджує 
актуальність дослідження, яке 
здійснюється.

Дослідження проводиться від-
повідно до плану науково-дослід-
них робіт Повітряних Сил Зброй-
них Сил України та є складовою 
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науково-дослідної роботи «Тео-
ретико-методичні засади функ-
ціонування системи фізичної 
підготовки військовослужбовців 
Повітряних Сил Збройних Сил 
України», шифр «Керівництво-
ФП» з номером державної реє-
страції 0111U001112..

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Успішність про-
фесійної діяльності залежить від 
надійності спеціаліста [4]. Низь-
кий рівень професійних знань, 
недостатній рівень професійної 
надійності спеціаліста призво-
дять до стресових ситуацій у ході 
професійної діяльності. Такі си-
туації сприяють швидкому пере-
втомленню, перенавантаженню 
функціональних систем організ-
му, їх  зношенню, а через це при-
зводять до захворювань нервово-
психічного, серцево-судинного та 
шлунково-кишкового характеру. 
Таким чином, проблема знижен-
ня надійності спеціаліста транс-
формується в проблеми зменшен-
ня професійної працездатності 
та зменшення робочого ресурсу 
спеціаліста [6, 10]. Ці твердження 
є прийнятними і для військовос-
лужбовців-операторів Повітря-
них Сил Збройних Сил України.

Аналіз аварійних ситуацій за-
свідчив, що велика їх кількість 
(40 % – в зенітній ракетній техні-
ці, 63 % – у Військово-Морських 
Силах та 70 % – у Повітряних 
Силах) відбулась внаслідок по-
милок людини – оператора вій-
ськової техніки [9]. Надійність 
роботи систем військової техніки 
напряму залежить від надійності 
роботи військовослужбовця-опе-
ратора, який нею управляє та її 
обслуговує.

Під надійністю роботи спе-
ціаліста розуміють вірогідність 
виконання поставлених профе-
сійних завдань у зазначених па-
раметрах (що є прийнятним і для 
військовослужбовців-операторів 
– прим. авт.) [5, 7].

Поняття професійної надій-
ності є комплексним, воно пе-
редбачає стабільність інтеграції 

мотиваційних, емоційних, інте-
лектуальних, психофізіологічних 
компонентів діяльності, спрямо-
ваних на ефективне виконання 
оператором професійних функцій 
в екстремальних режимах у зада-
ний час [8].

Дослідники операторської 
праці стверджують, що враховую-
чи психофізіологічні особливості 
роботи військових спеціалістів 
операторського профілю, їхня 
професійна діяльність висуває 
високі вимоги до психофізіоло-
гічних якостей людини та якості 
психічних пізнавальних проце-
сів [1-4, 7, 10]. Серед професій-
но важливих психофізіологічних 
якостей військовослужбовців-
операторів виділяють:

– швидкість сприйняття ін-
формації або просту сенсомотор-
на реакцію;

– точність реакції на об’єкт, 
що рухається;

– чутливість слухового та зо-
рового аналізаторів;

– концентрації та переключен-
ня уваги;

– об’єм короткочасної пам’яті;
– об’єм довготривалої пам’яті;
– силу процесів збудження і 

внутрішнього гальмування го-
ловних нервових процесів або 
складну сенсомоторну реакцію.

Мета статті – визначення за-
лежності успішності професійної 
діяльності військовослужбовців-
операторів Повітряних Сил в ци-

клі бойового чергування від рівня 
їх психофізіологічних якостей.

Результати дослідження та 
їх обговорення. Вирішення про-
блеми оцінки успішності опе-
раторської діяльності в умовах 
бойового чергування потребує 
врахування чималої кількості 
прямих і побічних показників 
[4, 6]. За допомогою їх комплек-
сної характеристики можливо 
об’єктивно визначити інтеграль-
ну оцінку професійної працездат-
ності військовослужбовця-опе-
ратора на конкретному етапі 
виконання службових обов’язків 
[6]. Для визначення складових 
інтегральної оцінки та з метою 
визначення психофізіологічних 
якостей, що є професійно важ-
ливими саме для військовослуж-
бовців-операторів контрактної 
служби (молодших спеціалістів 
чергових бойових обслуг ко-
мандних пунктів Повітряних Сил 
Збройних Сил України), ми про-
вели незалежне експертне опиту-
вання серед спеціалістів фізичної 
підготовки Збройних Сил Укра-
їни (n=40) і фахівців (начальни-
ків і оперативних чергових) ко-
мандних пунктів Повітряних Сил 
Збройних Сил України (n=20) 
(табл. 1).

За результатами експертного 
опитування було визначено, що 
найбільш професійно важливими 
психофізіологічними якостями 
для успішного несення бойового 

Таблиця 1
Показники професійно важливих психофізіологічних 

якостей військовослужбовців-операторів (n-60)

Психофізіологічні якості Середня оцінка за 9-ти 
бальною шкалою

Швидкість сприйняття інформації 7,10 ± 0,12
Точність реакції на рухомий об'єкт 4,13 ± 0,13
Довготривала пам'ять на тексти 3,90 ± 0,08
Короткочасна (оперативна)  пам'ять 7,40 ± 0,12
Здібність до виконання рахункових операцій 3,68 ± 0,16
Чутливість слухового та зорового аналізаторів 4,73 ± 0,11
Концентрація та переключення уваги 6,93 ± 0,07
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чергування військовослужбов-
цями-операторами є: швидкість 
сприйняття інформації, коротко-
часна (оперативна) пам’ять, кон-
центрація та переключення уваги 
(див. табл. 1). 

Для подальшого досліджен-
ня аспекту впливу зазначених 
психофізіологічних якостей вій-
ськовослужбовців-операторів на 
успішність їхньої професійної 
діяльності ми провели констату-
вальний експеримент і здійснили 
порівняльний аналіз рівня роз-
витку цих якостей військовос-
лужбовців-операторів з різною 
середньою оцінкою за бойове 
чергування (табл. 2). 

Визначення професійної під-
готовленості військовослужбов-
ців-операторів проводилось шля-
хом вивчення та аналізу оцінок, 
отриманих за несення кожного 
бойового чергування за чотири-
бальною шкалою та оцінок за ви-

конання нормативів спеціальної 
підготовки, з подальшим розпо-
ділом військовослужбовці-опера-
торів на дві групи, відповідно до 
рівня їх підготовленості. 

Успішність військово-про-
фесійної діяльності військо-
вослужбовців-операторів до-
сліджувалась шляхом аналізу 
індивідуальних оцінок за чергу-
вання особового складу бойових 
обслуг.

Дослідження швидкості 
сприйняття інформації прово-
дилось завдяки визначенню ла-
тентного періоду простої сен-
сомоторної реакції. Коефіцієнт 
успішності концентрації та пере-
ключення уваги визначався за до-
помогою таблиць Крепеліна. Для 
оцінки успішності короткочасної 
пам’яті використано стандартні 
методики дослідження слухової 
пам’яті на числа [8].

 Аналізуючи результати ви-

значення рівня розвитку психо-
фізіологічних якостей представ-
ників двох груп з різним рівнем 
професійної підготовленості ми 
констатуємо наявність достовір-
но гірших результатів у військо-
вослужбовців-операторів із «за-
довільною» оцінкою професійної 
підготовленості у порівнянні з 
представниками групи з «до-
брою» оцінкою (див. табл. 2):

– час реакції на зовнішній сиг-
нал – на 4,8 % при t=2,24;

– коефіцієнт успішності ко-
роткочасної пам’яті – на 7,9 % 
при t=2,86;

– коефіцієнт успішності уваги 
– на 10,2 % при t=2,86.

З метою підтвердження чи 
спростування експерименталь-
них даних про залежність рів-
ня професійної підготовленості 
військовослужбовців-операторів 
служби за контрактом Повітряних 
Сил Збройних Сил України з рів-
нем розвитку психофізіологічних 
якостей ми провели кореляційний 
аналіз результатів бойового чер-
гування та результатів часу реак-
ції на зовнішній сигнал, коефіці-
єнту успішності короткочасної 
пам’яті і коефіцієнту успішності 
уваги у 86-и військовослужбов-
ців-операторів (табл. 3).

Отриманими результатами ви-
значення кореляційного зв’язку 
рівня професійної підготовле-
ності військовослужбовців-опе-
раторів служби за контрактом з 
показниками рівня розвитку пси-
хофізіологічних якостей проде-
монстровано наявність середньо-
го кореляційного зв’язку оцінки 
за бойове чергування з коефіці-
єнтами успішності короткочасної 
пам’яті та уваги (див. табл. 3).

Необхідно також констатува-
ти, що існує зворотній зв’язок 
оцінки професійної підготовле-
ності і часу реакції на зовнішній 
сигнал (див. табл. 3).

Висновки. За підсумками про-
веденого експертного опитування 
визначено, що найбільш інфор-
мативними психофізіологічними 
побічними показниками визна-

Таблиця 2
Показники психофізіологічних якостей військовослужбовців-

операторів з різним рівнем професійної підготовленості

Психофізіологічні 
якості

Оцінка 
професійної 

підготовленості
x̅±m Рівень 

значимості

Час реакції на 
зовнішній сигнал  
(мілісекунди)

Добре (n=42)
Задовільно (n=44)

329,22±4,95
345,86±5,54 р<0,05

Коефіцієнт успіш-
ності короткочасної 
пам'яті (відсотки)

Добре (n=42)
Задовільно (n=44)

70,52±1,26
65,36±1,30 р<0,05

Коефіцієнт 
успішності ува-
ги (відсотки)

Добре (n=42)
Задовільно (n=44)

87,21±1,86
79,16±2,11 р<0,05

Таблиця 3
Кореляційний зв'язок між показниками професійної 

підготовленості і психофізіологічними якостями 
військовослужбовців-операторів (n-86)

Психофізіологічні якості Кореляційний зв’язок, г
Час реакції на сигнал - 0,44
Коефіцієнт успішності короткочасної пам'яті 0,40
Коефіцієнт успішності уваги 0,46
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чення рівня професійної праце-
здатності контрактної служби 
Повітряних Сил Збройних Сил 
України є: швидкість сприйняття 
інформації, короткочасна (опера-
тивна) пам’ять, концентрація та 
переключення уваги. 

Виявлено кореляційну залеж-
ність рівня професійної підго-
товленості військовослужбовців-
операторів від рівня розвитку у 
них психофізіологічних якостей: 
простої сенсомоторної реакції 
(г=0,44) короткочасної (оператив-
ної) пам’яті (г=0,40) і концентрації 
та переключення уваги (г=0,46).

Цей факт свідчить про необ-
хідність покращення зазначених 
психофізіологічних якостей вій-
ськовослужбовців-операторів для 
підвищення рівня їхньої профе-
сійної підготовленості.

В перспективі ми спрямову-
ємо дослідження на визначення 
комплексу  побічних показни-
ків професійної працездатності. 
військовослужбовців-операторів 
контрактної служби Повітряних 
Сил Збройних Сил України.
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