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1. АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ

Існуюча в Україні система профвідбору при
вирішені кадрових проблем в цілому та проф�
відбору операторів зокрема потребує докорін�
ного перегляду методологічних, парадигмаль�
них, методичних та організаційних підходів.
Традиційні методи психологічної та психофі�
зіологічної діагностики [1–12], які викорис�
товуються відповідними службами в проце�
дурі профвідбору, не відповідають сучасним
вимогам достатності та повноти науково�ме�
тодичного і матеріально�технічного забезпе�
чення, бо ними зазвичай використовуються
застарілі методики, апаратно�програмні та тех�
нічні засоби [3, 5, 6, 12]. Скринінгові (полігра�
фні) перевірки проводяться епізодично та їх
якість не відома, оскільки всі зарубіжні полі�
графи "широкого вжитку" за своїми конст�
руктивними особливостями розраховані для
роботи з респондентами на етапі досудового
слідства, тобто на високі емоційні напружен�
ня. Зазначимо, що при проведенні профвід�
бору респондент ніколи не досягає таких емо�

ційних напружень, а зміст та побудова запи�
тань принципово відрізняється від тих, що
задаються на етапі досудового слідства. Захо�
ди щодо вдосконалення якості профвідбору
мають фрагментарно�відомчий характер, а
профвідбір, як звичайно, проводять не пси�
хологи, а лікарі (в основному – психіатри) з
використанням методик, валідних для клі�
нічної практики. Отже, назріла нагальна по�
треба у чіткому розмежуванні функціональних
обов'язків медичної та психологічної служб.
Традиційно склалося так, що психологічна
служба входить до складу медичної і вони ра�
зом здійснюють профвідбір. За таких обста�
вин медичні працівники зазвичай не розумі�
ють психологів, а останні – медичних праців�
ників. Це відбувається тому, що у працівни�
ків медичної і психологічної служб різні ме�
тодологічні підходи, завдання, матеріально�
технічна база, стимульний матеріал, підходи
до інтерпретації отриманих даних тощо. 

Відтак головним завдання медичної служ�
би на першому етапі профвідбору є чітке роз�
межування "здорових" та "хворих". Далі ме�
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дична служба займається поточним профо�
глядом, профілактикою захворювань, санатор�
но�курортним лікуванням тощо.

Психологічна служба, використовуючи
розроблені відповідними науковими психоло�
гічними інституціями професіограми, психо�
грами, тести, апаратне забезпечення, стимуль�
ний матеріал тощо, проводить комплекс захо�
дів щодо психологічного забезпечення відпо�
відної якості діяльності у системі "людина–
техніка". Складовими такого забезпечення є:
розробка методології проведення профорієн�
таційної роботи та профвідбору; психологіч�
не супроводження службової діяльності; ме�
тоди та методики діагностування особисто�
сті, екіпажу, операторської зміни тощо; вияв�
лення груп ризику, професійної деформації
на ранніх стадіях; корекційна та профілактична
робота з персоналом. Отже, психологічна служ�
ба працює виключно із "здоровим" контин�
гентом і не займається лікуванням, а впровад�
ження в процедуру професійного відбору спе�
ціальних сучасних психофізіологічних техно�
логій значно підвищує ефективність її роботи.

Планомірна фахова підготовка або пере�
підготовка спеціалістів з профвідбору прак�
тично не ведеться. Також відсутні науково�
дослідні центри, які мали би здійснювати не
тільки розробку та впровадження у практику
новітніх приладів та комплексів, але й підго�
товку та перепідготовку відповідних фахівців,
накопичувати банк даних, професійно, на на�
лежному науковому рівні аналізувати отримані
дані, здійснювати рестандартизацію існую�
чих та розробляти і стандартизувати новос�
творені тести та "тестові батареї", писати та
видавати відповідні методичні посібники, до�
відникову літературу тощо. Все вищесказане
свідчить про необхідність розробки відповід�
ної законодавчої бази, прийняття організа�
ційних рішень, які дали б можливість якісно
змінити та істотно вдосконалити систему проф�
відбору в Україні, що особливо є актуальним
для соціотехнічних систем. 

2. ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ 
ПРОФЕСІОГРАМ

Аналіз наукових робіт [1–12] щодо вибору па�
радигми методів та методик дослідження пси�
хологічних та психофізіологічних показників
особистості дав можливість встановити, що
при дослідженні процесів у системі "суб'єкт
–об'єкт" зміщуються акценти з вектора "лю�
дина–техніка" у багатовимірну систему "лю�
дина–техніка–середовище". Це означає, що
спочатку вивчається середовище фізичне, в
якому оператор функціонує, далі – психофі�
зіологічне, соціальне та соціально�психологіч�
не. З цих позицій і пропонується проводити
розробку методології використання спеціаль�
них психофізіологічних технологій, методів та
методик діагностування операторів. Ключо�
вими у вирішені зазначеної проблеми (напри�
клад, в авіаційний галузі) є декілька на�
прямків: створення професіограми, психогра�
ми авіадиспетчерів, правової бази, визначення
психологічного змісту професійних завдань,
що вирішує авіадиспетчер управління повіт�
ряним рухом (УПР), розробка сучасних при�
ладів, методів та методик для проведення спе�
ціальних психофізіологічних досліджень. 

Розглянемо основні вимоги до створення
професіограм. На сучасному етапі розвитку
психології праці існує багато підходів до їх
створення [1, 2, 3, 5, 6, 8–12]. Нами доведено,
що професіограми можна розробляти, напри�
клад, за таким планом.

I. Загальні описові характеристики:
1) професії:
– предмет праці (з чого виробляють, і над

чим і з чим працюють);
– за допомогою яких засобів виконується

робота (інструмент, машини, допоміжні
засоби, апаратура, засоби управління); 

– назва і зміст роботи (опис суттєвих харак�
теристик та видових особливостей праці);
мета роботи (продукція, послуги, значен�
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ня, цінність та важливість продукції); 
– яким способом виконується робота (тех�

нологічний процес, трудовий процес, опе�
рація, завдання); 

– яка кваліфікація потрібна для роботи (рі�
вень освіти, необхідний практичний дос�
від, майстерність, спеціалізація).

2) організації праці:
– організація праці (організація виробничо�

го процесу, графік роботи та розклад змін,
режим праці та відпочинку, баланс робо�
чого часу); 

– на підставі чого здійснюється робота (ви�
робнича документація, креслення, вказів�
ки, детальні технологічні інструкції, плани,
розрахунки, опосередкована інформація); 

– критерії оцінки результатів праці (норми,
ліміт затрат часу, кваліфікаційні розряди);

– рівень кооперації праці (розподіл вироб�
ничих завдань, прав і обов'язків у трудо�
вому колективі; встановлена субордина�
ція; система керівництва та управління
первинними виробничими колективами;
характеристика соціального середовища
та мікроклімату на виробництві).

3) техніки безпеки:
– умови виконання роботи (виробниче се�

редовище: умови праці та параметри ро�
бочого місця); 

– інтенсивність праці (кількість роботи, її
складність, темп, норми часу, тривалість
навантажень, варіабельність змісту праці
– монотонність, систематичність, рівно�
мірність, циклічність, ритмічність); 

– можливість ситуації небезпеки і відпові�
дальності на виробництві (неполадки, ма�
теріальні втрати, штрафи за низьку якість
чи порушення термінів поставки продук�
ції; аварії обладнання, травми, професій�
ні захворювання, збиток для народного
господарства); 

– характер впливу роботи на працюючих

(позитивний і негативний вплив ма�
теріальних, організаційних та соціальних
факторів на особистість); 

– умови, вимоги та обмеження, характерні
для роботи (адміністративно�правові, по�
літичні, медичні, психологічні, психофі�
зіологічні та інші нормативи).

4) мотивації:
– яку користь приносить робота працюючо�

му (заробітна платня, премія, натуральні
видачі, різноманітні пільги, моральне за�
доволення від роботи, її суспільне зна�
чення і таке ін.);

– основними структурними компонентами
трудової діяльності є: мета, як ідеальне
уявлення результату; спосіб та засоби її
досягнення; певні особистісно�смислові
утворення.

II. Міра пристосування психофізіологічних
функцій до видів праці: 
– тяжка фізична праця з великими м'язо�

вими зусиллями та значними енергозат�
ратами (вимагає високого рівня саморе�
гуляції обмінних процесів);

– праця помірної тяжкості з виконанням
простих одноманітних рухів (вимагає ви�
роблення в корі головного мозку рухових
координацій); 

– робота підвищеної точності, пов'язана з
контрольно�вимірювальними операціями
(розвинений кортикальний цикл саморе�
гуляції аналізаторів); розумова праця
(кортикальні цикли управління розумо�
вими діями).

Відповідно до кожної з виділених груп
треба формулювати ключові психофізіологіч�
ні функції. Визначивши ці функції, необхідно
за допомогою відповідних статистичних про�
цедур відібрати "тестові батареї" і довести їх
валідність, надійність та репрезантивність.
Для визначення однієї тільки валідності необ�
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хідно розраховувати: валідність поточну, кри�
теріальну, конструктну, діагностичну, прогно�
стичну, змістовну, емпіричну; валідність інкре�
ментну за віковою диференціацією та крите�
рій валідизації. 

Для розрахунків репрезентативності тес�
тових норм необхідно пронормалізувати шка�
ли, виконати процедуру їх стандартизації, пе�
ревірити стійкість розподілу. У випадку нега�
тивних результатів – відсутності стійких норм
для шкал із заданим числом градацій – прора�
хувати кількість вибірки, яка б забезпечила
вихід на генеральну сукупність, добрати необ�
хідну кількість респондентів і всі розрахунки
починати знову. Для перевірки запропонова�
них тестів на надійність при наймі на роботу
рекомендується розрахувати коефіцієнт α
Кронбаха. 

3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 
ДО ЗМІСТУ ТА ОПИСУ 
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ МЕТОДИК

Зміст і описання методик, що реєструються,
повинні задовольняти таким вимогам:
– чітко і однозначно формулюються цілі,

предмет і галузь використання методики; 
– процедура проведення задається у вигляді

однозначного алгоритму, придатного для
передачі особі, яка не має спеціальних
психологічних знань; 

– процедура обробки включає статистично
обґрунтовані методи розрахунків і стан�
дартизації тестових балів; 

– тестові шкали перевіряються на репрезен�
тативність, надійність і валідність у зада�
ній області використання;

– інформація, базована на самозвітах, до�
датково контролюється на достовірність
засобами, за допомогою яких автоматич�
но відсіюються недостовірні протоколи.

Інструкції по проведенню тестів повинні
пройти спеціальні випробування на одно�

значність їх виконання експертами по відно�
шенню до певного еталонного набору даних.

Будь�яка методика, що не задовольняє
перелічені вище вимоги, не може вважатися
професійною психодіагностичною методикою.

4. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ 
ПРОФЕСІЙНИХ ЗАВДАНЬ, 
ЩО ВИРІШУЄ АВІАДИСПЕТЧЕР УПР

Загальновідомо, що професійне середовище
авіадиспетчера складається із: природних еле%
ментів (висота, наявність хмар та їх характе�
ристика, вітер, наявність чи відсутність опадів
та інші метеоумови, стан злітно�посадочної сму�
ги (ЗПС) тощо); технічних елементів (об'єк�
ти, що управляються, повітряні кораблі (ПК),
радіотехнічні засоби, наземне устаткування
аеропорту тощо); соціально%психологічних
(екіпажі повітряних кораблів, диспетчери інших
аеропортів та пунктів, працівник служб тощо).

Взаємодія авіадиспетчера як суб'єкта праці
з його профсередовищем може відбуватися як
у оптимальних, передбачуваних умовах, так і в
екстремальних. На даному етапі аналізу розгля�
даються типові завдання, відповідно до техно�
логічного опису професійних задач, що роз�
в'язує авіадиспетчер під час свого чергування,
без врахування конкретних ситуацій, індиві�
дуальних прийомів та засобів їх вирішення. 

В діяльності авіадиспетчерів можна ви�
ділити такі етапи: 1) підготовка до чергуван�
ня; 2) прийом чергування на робочому місці;
3) управління повітряним рухом при зльоті
ПК; 4) управління повітряним рухом ПК при
посадці; 5) управління повітряним рухом на
маршруті та в зоні аеропорту.

Задачі дії, що вирішуються на кожному
етапі, умовно можна розділити на такі групи:
1) задачі, пов'язані із сприйманням та пере�
робкою інформації; 2) задачі, пов'язані із
процесом збереження та відтворення інфор�
мації; 3) задачі, пов'язані із передачею пере�
робленої інформації.
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Таблиця 1. Основні етапи, смислові структури, психологічні задачі та їх зміст, які обов'язково повинні вирішуI
вати авіадиспетчери
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Продовження таблиці 1
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Підсумовуючи результати, представлені
в табл. 1, можна констатувати, що авіадиспет�
чери у процесі своєї діяльності повинні вирі�
шувати такі задачі: сенсорно�перцептивні; ат�
тенціонні (увага); мнемонічні; інтелектуаль�
ні; сенсорно�моторні; комунікативні; емоцій�
но�мотиваційні. 

Ефективне виконання перерахованих ви�
ще задач залежить від нейродинамічного, осо�
бистісного та індивідуально�типологічного про�
філів авіадиспетчера. Кожний з виділених
профілів має свої ресурси заміщення, свої ва�
ди та переваги. 

5. БАГАТОКАНАЛЬНИЙ 
КОМП'ЮТЕРНИЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розроблений нами багатоканальний комп'ю�
терний комплекс для проведення спеціальних
психофізіологічних досліджень (БКСПФД)
складається із комп'ютера з дисплеєм (ста�
ціонарного або ноутбука); модуля, що об'єд�
нує периферичні пристрої та формує сигнали
для комп'ютерної обробки даних; безлюфто�
вої 3�кнопкової панелі, яка працює у авто�
номному режимі як з однією кнопкою, так і з
трьома одночасно; 18�клітинкової панелі для
проведення теппінг�теста з метою реєстрації
сили, лабільності, рухливості й врівноваже�
ності нервової системи; пристрою для реє�
страції критичної частоти миготінь (КЧМ).
Реєструється чутливість зорового аналізатора,

лабільність нервових процесів, багатоканаль�
ного реєстратора емоційної напруги: 1 канал
реєструє шкіро�гальванічну реакцію (ШГР);
2 канал – аудіо�сигнал (голос). Цей реєстра�
тор використовується для діагностики емоцій�
ного напруження, детектування неправди,
перевірки ступеня релаксації після проведен�
ня аутотренінгу, емоційного розвантаження,
сугестії, здатності до регуляції несприятливих
емоційних станів тощо. 

Також реєстратор ШГР синхронно із реє�
страцією аудіо�сигналу (голосу) в момент від�
повіді на запитання дає змогу експерту фік�
сувати запитання, яке викликало емоційне
навантаження. Подальший психо�семантич�
ний аналіз цих запитань дає можливість вста�
новити причину неадекватного емоційного
збудження респондента в момент проход�
ження даного тесту. В свою чергу такій підхід
суттєво підвищує надійність, валідність та ін�
формативність тестування і допомагає експер�
ту формувати якісну "тестову батарею" для
кожного конкретного завдання.

Накопичення бази даних за допомогою
БКСПФД дає можливість удосконалити і
суттєво доповнити професіограми та психо�
грами для операторів взагалі та для операто�
рів авіаційних ергатичних систем зокрема. У
залежності від задач дослідження експери�
ментатор має можливість вибирати необхід�
ну конфігурацію периферії. Програма дослі�
дження може включати будь�яке поєднання
тестів, які є у програмі БКСПФД. Стандар�
тизована та апробована базова "тестова бата�

Продовження таблиці 1
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рея" у поєднані із можливостями комп'ютерної
обробки інформації дозволяє здійснювати
ДІАГНОСТИКУ:
– хронорефлексометрії (всі види сенсорних

і сенсорно�моторних реакцій у режимі
реального часу; точність реєстрації –
0,001 с; 

– властивостей нервової системи і нервових
процесів (сила, рухливість, лабільність, врі�
вноваженість, баланс нервових процесів
за силою збудження); 

– рівня розвитку сенсорно�моторної коор�
динації (точність сприймання диференці�
йованих порогів чутливості зорового ана�
лізатора; точність відтворення заданих зу�
силь; точність відтворення десятисекунд�
ного інтервалу часу; точність реакції на
об'єкт, що рухається РОР); 

– мотивації вступу на роботу, навчання, до�
сягнення, уникнення; 

– когнітивних процесів (відчуття, сприйман�
ня, пам'ять, мислення, увага, уява); 

– особистісних характеристик індивіда (Мі�
несотський багатоаспектний особистісний
опитувальник (ММPI) – повний для чо�
ловіків та жінок із 213�ма додатковими
шкалами: Айзенка, Леонгарда, Стреляу,
Терстоуна, Лірі, Локус контроля, Кеттела,
Томаса). Аналогів такого комплексу не
існує.

Необхідно пам'ятати, що в базовій "тесто�
вій батареї" завжди повинно бути 3–5 інстру�
ментальних тестів, 3–5 опитувальників, які
мають шкалу корекції або шкалу внутрішньої
надійності, 2–3 проективні методики. У ви�
падку, коли досліднику необхідно доповнити
запропоновану батарею новим тестом, обо�
в'язково слід провести стандартизацію його
щодо запропонованої батареї, перевірити тест
на надійність, валідність та інформативність
з використанням дисперсійного, регресійно�
го, кореляційного, кластерного і факторного
аналізу всього масиву даних.

Розглянутий БКСПФД можна викорис�
товувати як для експрес�діагностики, так і
для поглибленої діагностики, а також для на�
вчання спеціалістів щодо проведення спеціа�
льних психофізіологічних досліджень в сис�
темі профвідбору. Накопичення бази даних
за допомогою розробленого комп'ютерного
комплексу дасть змогу удосконалити і суттє�
во доповнити професіограми та психограми
спеціалістів у системі "людина–техніка–се�
редовище" взагалі та операторів авіаційних
ергатичних систем зокрема. Подальша стан�
дартизація "тестових батарей" дасть можли�
вість підвищити якість проведення спеціаль�
них психофізіологічних досліджень, створити
умови для комплексної оцінки психологіч�
них та психофізіологічних показників опера�
тора, а отже підвищити надійність, валідність
та інформативність профвідбору. Окрім того,
ми зможемо побудувати типові психологічні
та психофізіологічні портрети операторів за
віком, статтю та кваліфікацією. Для підви�
щення надійності, валідності та інформатив�
ності отриманих даних пропонується прово�
дити профвідбір у кілька етапів із застосу�
ванням БКСПФД, до складу якого входить
прилад реєстрації емоційної напруги "Век�
тор" (всі прилади вітчизняних розробників). 

На першому етапі здійснюється діагнос�
тика нейродинамічних, індивідуально�типоло�
гічних та особистісних характеристик рес�
пондента на БКСПФД із спеціальним про�
грамним забезпеченням [6]. Це дає змогу, ви�
користовуючи кореляційний, факторний, кла�
стерний, дискримінантний та інші види мате�
матичного аналізу, одразу ж після закінчення
діагностування отримати всі необхідні для
висновків спеціаліста статистичні та психо�
фізіологічні характеристики, побудувати від�
повідний нейродинамічний та особистісний
профіль респондента. 

На другому етапі визначається індивіду�
альне психосемантичне поле респондента. Це
дає змогу експерту індивідуалізувати запитан�
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ня та судження, які пред'являються респон�
денту при діагностиці особистості, мотивації
вступу на роботу, службу, ставлення до нар�
котиків та алкоголю, зв'язків з криміналом
тощо.

На третьому етапі застосовується пере�
вірка (скринінг) за допомогою поліграфа з

метою виявлення нарко� та алкогольної за�
лежності, зв'язків з криміналом, мотивації
вступу на службу, перевірки анкетних даних
тощо. Результати цієї перевірки після відпо�
відної статистичної обробки у поєднанні із
даними першого та другого етапу суттєво до�
повнюють діагностичну картину. Наявність

Таблиця 2. Стандартизовані методи та методики, що використовуються у комп'ютерному комплексі для провеI
дення спеціальних психофізіологічних досліджень
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таких даних та відповідного програмного за�
безпечення дає змогу перевіряти сформульо�
вані експертом опитувальники одразу ж на
надійність, валідність та інформативність і
при потребі вносити відповідні зміни. Засто�
сування таких технологій дає змогу в корот�
кий термін накопичувати банк даних і удос�
коналювати як самі прилади, так і методичне,
математичне та програмне забезпечення. За

допомогою такого підходу з'являється мож�
ливість стандартизувати більшу частину до�
сліджень, алгоритмізувати процес створення
і відбору валідних, надійних та інформатив�
них "тестових батарей" у відповідності до діа�
гностичних завдань та індивідуальних особ�
ливостей респондента. Також експерт отри�
мує можливість виявляти інформацію про
кандидата, яку той з певних причин нама�

Продовження таблиці 2

Примітка. Позначкою * зазначено ступінь прояву показників, що характеризують рівень придатності до виконання
функцій авіадиспетчера. Рівні придатності до виконання функціональних обов'язків авіадиспетчера та показники,
що їх характеризують, виявлені за допомогою експертного опитування 30 експертів – професіоналів авіадиспет�
черів. Коефіцієнт конкордації (однорідності) дорівнює 0,75.
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гається приховати під час проходження об�
стеження та вивчення його даних. Запровад�
ження розробленої 3�етапної системи проф�
відбору з використанням комп'ютерного
комплексу сприятиме реформуванню системи
відбору, підвищенню її ефективності та на�
дійності, значно знизить ризик помилок опе�
раторів у позаштатних ситуаціях і підвищить
надійність "людського фактору".

Відомо, що існуючі наразі тести на вияв�
лення профкомпетенції не мають прямих
зв'язків із апаратурними методиками. Вони
тільки опосередковано дають можливість уя�
вити експерту психологічний профіль особи�
стості і зовсім не дають ніяких об'єктивних
даних щодо його нейродинамічних характе�
ристик. Окрім того, такий підхід у діагности�
ці дає, в основному, якісні показники щодо
профкомпетенції. Спираючись на отримані
дані, за таким підходом експерт може побу�
дувати особистісний профіль кожного з пре�
тендентів в ситуації, коли йдеться про підви�
щення по службі і є декілька претендентів.
Отримані дані щодо профкомпетенції дають
змогу вибрати найбільш придатного претен�
дента для ефективної роботи, а також, у разі
потреби, розробити психологічні корекційні
заходи, спрямовані на залучення компенса�
торних механізмів для досягнення необхідно�
го рівня діяльності. Результати досліджень
[2–6, 8, 10–12] показали, що оцінювати робо�
ту лише на основі діагностики рівня компе�

Рис. 1. Загальний вигляд багатоканального комп'ютерI
ного комплексу для проведення спеціальних психофіI
зіологічних досліджень (БКСПФД)

Рис. 2. Периферичні пристрої: 1 – безлюфтова 3Iкнопкова панель; 2 – 18Iклітинкова панель для проведення
теппінгIтеста; 3 – пристрій для реєстрації критичної частоти миготінь (КЧМ); 4 – багатоканальний реєстратор
емоційної напруги (1 канал – реєструє шкіроIгальваничну реакцію; 5 – 2 канал – реєструє аудіоIсигнал (голос))
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тенції можна лише в тому разі, коли упра�
влінська система налагоджена і потрібно ли�
ше вибрати з числа вже досвідчених праців�
ників найбільш перспективного. За допомо�
гою кореляційного, факторного та кластер�
ного аналізів нами виявлено найбільш вагомі

показники окремих компетенцій, а саме: 
– ділової – вміння своєчасно знаходити оп�

тимальне рішення в умовах певних обме�
жень та наявності факторів, що перешко�
джають діяльності; вміння швидко орієн�
туватися у ситуації, передбачати можливі
перешкоди та обмеження при вирішенні
виробничої задачі;

– соціально�психологічної – допомога люди�
ні в її професійному розвитку; розуміння
сутності функцій, які індивід виконує у
зміні, його впливу на морально�психоло�
гічний клімат у зміні; 

– організаторської – послідовність пред'я�
влення вимог до підлеглих; уміння при
необхідності пред'являти жорсткі вимо�
ги до підлеглих; 

– особистісної – здатність брати на себе
відповідальність за все, що відбувається

Рис. 3. 1 канал – модуляції голосу на відповіді "так",
"ні", "затрудняюсь"; 2 канал – показники шкіроIгальI
ваничної реакції 

Рис. 4. Загальний вигляд іконки блоку вивчення психофізіологічних показників із статистичною обробкою даних
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Рис. 5. Графічне відображення статистичної обробки даних простої зоровоIмоторної реакції розслаблення

Рис. 6. Графічне відображення статистичної обробки даних складної зоровоIмоторної реакції переробки знаку
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у зміні; здатність доводити розпочату
справу до кінця; спроможність бути ви�
могливим до себе такою ж мірою, як і до
оточуючих. 

У випадку ж поглибленого профвідбору
обов'язковим є повне обстеження з викорис�
танням нейродинамічних, скринінгових та
особистісних методик. Крім того, комплексне
обстеження на БКСПФД дає можливість здій�
снювати моніторинг особистості у процесі її
довготривалого використання на певній по�
саді, проводити експрес�діагностіку перед за�
ступанням на чергування, проводити поточ�
ний та поглиблений контроль за необхідністю.
Все це підвищує ефективність діяльності пси�
хологічної служби і дає можливість суттєво
знизити ризики діяльності як у штатних, так
і позаштатних ситуаціях, що супроводжуються
дефіцитом часу. Жодний з існуючих на сьо�

годні підходів, в тому числі й діагностики на
базі виявлення профкомпетенцій, не дає змоги
отримати таку комплексну інформацію про
респондента, яку ми отримуємо при застосу�
ванні БКСПФД. 

6. ВИСНОВКИ

Реалізацію запропонованого підходу немож�
ливо вирішити та запровадити без участі за�
цікавлених міністерств та відомств. Для цього
потрібна відповідна довгострокова державна
програма з відповідним фінансуванням. Для
початку необхідно вирішити ряд принципових
проблем: 
1) на базі Національного авіаційного універ�

ситету (НАУ) створити науково�дослід�
ний центр спеціальних психофізіологіч�
них технологій профвідбору працівників
ергатичних систем (НДЦ СПФТФАЕС),

Рис. 7. Загальний вигляд іконки блоку вивчення особистісних показників із статистичною обробкою даних та заI
несенням у банк даних комп'ютера
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Телекомунікації, зв'язок і навігація

до складу якого входитимуть такі науко�
во�дослідні лабораторії:

– методології розробки та впровадження
спеціальних психофізіологічних техноло�
гій у психологічне забезпечення безпеки
ергатичних систем "людина–техніка";

– розробки та модифікації багатомодульно�
го комп'ютерного комплексу спеціальних
психофізіологічних досліджень (БККСПФД);

– розробки та стандартизації методик для
БККСПФД;

– розробки, стандартизації навчальних про�
грам та проведення навчання спеціалістів
профвідбору на БККСПФД;

– правових основ управління персоналом;
– психосемантичного та психолінгвістично�

го аналізу діяльності авіаційних працівни�
ків;

2) сформувати замовлення на виготовлення
експериментального зразка багатомо�
дульного комп'ютерного комплексу спе�
ціальних психофізіологічних досліджень

з подальшим впровадженням у серійне ви�
робництво. Таку роботу на належному рів�
ні може виконати лише спільно з фахів�
цями НАУ Казенне підприємство "Цент�
ральне конструкторське бюро "Арсенал",
яке володіє високоточними сучасними
технологіями і не один десяток років пра�
цює на замовлення ВПК;

3) комплексне обстеження на БКСПФД
дасть можливість здійснювати моніторинг
особистості у процесі її довготривалого
використання на певній посаді, проводити
експрес�діагностіку перед заступанням
на чергування, по необхідності проводити
поточний та поглиблений контроль. Ці
заходи підвищать ефективність діяльно�
сті психологічної служби і суттєво зни�
зять ризики діяльності авіапрацівників як
у штатних, так і позаштатних ситуаціях,
що характеризуються дефіцитом часу.
Жоден з підходів діагностики на базі ви�
явлення профкомпетенцій не дає можли�
вості отримати таку інформацію.

Рис. 8. Вигляд іконки комп'ютерної обробки даних за опитувальником Я. Стреляу
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