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тратегія розвитку залізничного
транспорту України, розробле�
на на період до 2020 року, пе�
редбачає збільшення інтенсив�
ності та значне підвищення
швидкості потоків перевезень
пасажирів і вантажів. Відповід�
но, мають бути посилені вимоги
до надійності та ефективності
залізничного транспорту. Хоча
він є безпечнішим  порівняно з
автодорожним й авіаційним,
проте в Україні з ним пов'язано
близько 1500 аварій на рік. Пе�
реважна їх частина зумовлена
помилками персоналу, який
управляє переміщенням рухо�
мого об'єкта, які, у свою чергу, є
наслідками помилкових або не�
своєчасних дій поїзних диспет�
черів [2]. На жаль, доводиться
констатувати, що психологіч�
ним проблемам надійності цієї
групи операторських професій
приділяється недостатньо ува�
ги. Тому великого значення на�
буває система заходів щодо
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
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Филатова И.В., Шевченко В.Е.
При формировании критериев профотбора поездных
диспетчеров необходимо учитывать те психические процессы,
которые в значительной мере подвергаются нагрузке и имеют
большое значение для обеспечения процесса безопасности
работы. В статье изложены результаты проведенного
исследования, целью которого было определение наиболее
информативных показателей психических процессов, таких
как внимание, память, стрессоустойчивость, готовность к
экстренным действиям, а также установлены их пограничные
уровни.
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MENTAL PROCESSES STUDY IN TRAIN DISPATCHERS' ACTIVITY
Filatova I., Shevchenko V.
When forming criteria for vocational selection of traffic controllers,
it is necessary to take into account those psychical processes
which are considerably exposed to stress and are of importance
for work safety control. Research results, aimed at defining the
most informative data of psychical processes such as concentraQ
tion, remembering, ability to handle stress, readiness for emerQ
gency actions, are given in the article and their borderline is set. 
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професійного психологічного і
психофізіологічного добору
(ППД), які дозволяють обрати
для роботи в особливих умовах
осіб, що якнайкраще відповіда�
ють за своїми психологічними і
психофізіологічними якостями
[12].

Праця поїзного диспетчера,
як і праця інших операторів ди�
намічних систем, представле�
на головним чином функціями
контролю, керування і спосте�
реження. Поїзний диспетчер
працює у режимі, продиктова�
ному технологічним графіком і
ускладненому очікуванням по�
яви сигналу, що вимагає від
людини постійної зосередже�
ної уваги. Додатково усклад�
нює роботу й дефіцит часу, ко�
ли за короткий відрізок часу
йому необхідно не тільки усві�
домити сигнал, а й прийняти
правильне рішення [5, 6].

Відомо, що для діяльності
операторів динамічних систем
професійно необхідними є ува�
га та пам'ять. Зниження рівня
уваги, порушення її окремих
характеристик передує ро�
звитку стомлення і деяких спе�
цифічних патологічних станів. 

Особи з сильними нервови�
ми процесами здатні до кон�
центрації уваги відносно ве�
ликої сили за дії сторонніх від�
волікаючих перешкод, а особи
зі слабкими процесами до та�
кої концентрації й у тих саме
умовах нездатні. За наявними
даними [10], стійкість уваги
визначається силою процесу
збудження, тобто сила нерво�
вого процесу є основним фак�
тором, що зумовлює можли�
вість тривалої зосереджено�
сті. 

Проте рівень уваги певним
чином залежить від емоційного
фактора, зумовленого ступе�
нем відповідальності за прий�
няття рішення, дефіцитом часу,
прогнозуванням діяльності, пе�
реживанням за небажаний ре�
зультат та розбіжністю між
очікуваною та реальною ситуа�
цією, наявністю монотонного й
ускладненого нерівномірним
темпом надходження інформа�
ції, ризиком, зумовленим від�
повідальністю за життя людей
та матеріальні цінності.

Іншою важливою для опера�
торською діяльності психічною
властивістю є пам'ять. Для ус�
пішності трудової діяльності
операторів динамічних систем
мають значення такі властиво�
сті: обсяг пам'яті, швидкість за�
пам'ятовування, швидкість від�

творення, надійність збере�
ження засвоєного матеріалу,
готовність відтворення матері�
алу у необхідній момент [4].
Треба підкреслити, що профе�
сійні навички зберігаються у
довготривалій пам'яті, однак
професійна діяльність здебіль�
шого спирається на коротко�
терминову пам'ять.

Відомо, що в основі форму�
вання і розвитку суміжних
функціональних станів поляга�
ють порушення діяльності ре�
гуляторних механізмів, що три�
валий час можуть не відбивати�
ся на стані здоров'я і працез�
датності [13]. Серед можливих
функціональних станів, харак�
терних для поїзних диспет�
черів, найбільше практичне
значення мають стани нерво�
во�емоційного напруження,
монотонії й втоми.

Праця, пов'язана з тривалим
виконанням однотипних про�
стих операцій у заданому темпі
або з безперервною концен�
трацією уваги в умовах малого
обсягу, як правило, викликає
стан монотонії, який охоплює
комплекс фізіологічних (об'єк�
тивних) і психологічних (суб'єк�
тивних) змін. Монотонна робо�
та характеризується високим
рівнем одноманітності змісту та
умов діяльності, внаслідок чого
у виконавців цієї роботи розви�
вається особливий психічний
стан — монотонія [3].

Таким чином, ППД збільшує
адаптивний діапазон функціо�
нальних систем, тим самим
сприяючи збереженню профе�
сійного здоров'я.

Метою роботи є визначення
найбільш інформативних показ�
ників психічних процесів, які
можна буде використати для по�
будови критеріїв професійного
добору поїзних диспетчерів.

Матеріали та методи до�
слідження. У дослідженні бра�
ли участь 213 осіб (поїзні дис�
петчери та чергові станції на
Донецькій залізниці) віком від
25 до 35 років зі стажем від 7 до
15 років. Було використано
кілька відповідних методик, зо�
крема

методики дослідження
пам'яті — безпосередня зорова
і безпосередня слухова пам'ять
на числа [4, 7];

методики оцінки особливо�
стей уваги та емоційної стійко�
сті — коректурна проба з кіль�
цями Ландтольта [17]; червоно�
чорні таблиці Шульте�Платоно�
ва (оцінка швидкості переклю�
чення уваги); червоно�чорні та�

блиці Шульте�Платонова в
умовах відволікаючих впливів
(оцінка емоційної стійкості) [8];

методика Д. Спілбергера та
Ю.Л. Ханіна для виявлення три�
вожності як властивості особи�
стості й емоційного стану [23];

методика "годинники" для
визначення особливостей
сприйняття просторових спів�
відношень та репродуктивного
мислення [22];

для визначення показника
емоційної стійкості застосову�
вався принцип сумісної мето�
дики, запропонований А.Р. Лу�
рія [17];

стійкість до монотонії та
готовності до екстрених дій
визначали за методикою, опи�
саною Нерсесяном Л.С. та Ко�
нопкіним О.Н. [20].

Зведені відомості про обсяг
проведених досліджень та ви�
користані методики подано у
табл. 1. 

У зв'язку з великою кількістю
методик та показників обробка
даних потребує скорочення
простору вихідних ознак та виз�
начення найбільш інформатив�
них з точки зору мети профе�
сійного добору, тобто таких, що
мають найбільшу прогно�
стичність. Прогностичність ме�
тодики визначалася за допомо�
гою коефіцієнта кореляції по�
казника тесту та показника
ефективності діяльності, а та�
кож за допомогою методу по�
лярних груп: професійно успіш�
них та неуспішних спеціалістів.

Загалом проаналізовано 43
показника психічних процесів.
Було застосовано кореляцій�
ний аналіз та порівняння за
критерієм Ст'юдента, що до�
зволило оцінити вклад кожної
риси у прогнозовану оцінку
професійної придатності. Тоб�
то винесення підсумкового
висновку складається з двох
етапів: порівняння рівня ро�
звитку "критичних" якостей з
пороговим рівнем і виведення
прогнозованої оцінки про�
фесійної придатності.

4*
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Результати власних до�
сліджень. У ході дослідження
показників тестів для зорової
та слухової пам'яті виявилося,
що середнє значення обсягу
короткочасної зорової пам'яті
(5,5) в усій вибірці дещо вище
від значення слухової (4,8),
відповідно вище і коефіцієнти
зорової пам'яті (0,64 та 0,56).
Середні рівні короткочасної
пам'яті перебувають на рівні
п'яти стимулів, що відповідає
середньому рівню загальної
популяції [4]. 

Показники обсягу короткоча�
сної зорової та слухової пам'яті
корелюють між собою на рівні
r=0,89, що, звичайно, пов'яза�
но з ідентичними механізмами
функціонування зорової і слу�
хової пам'яті. 

Порівнявши величини се�
реднього значення у різних
підгрупах та величини стан�
дартного відхилення, можна
зробити висновок про можли�
вість використання показника
СП_КЗЧ (обсяг короткочасної
слухової пам'яті — кількість
правильно записаних чисел у
першому пред'явленні) з метою
психофізіологічного добору.

Аналіз результатів тесту ко�
ректурні проби з кільцями Лан�
тольда свідчить про те, що для
ППД поїзних диспетчерів най�
важливішими є такі показники
особливості уваги: Ланд_ЗКПІ
— загальна кількість опрацьо�

ваної інформації, Ланд_КПУ —
коефіцієнт переключення уваги.
Найвища кореляція виробничої
успішності поїзних диспетчерів
з загальною кількістю переро�
бленої інформації та коефіцієн�
том переключення уваги
(Ланд_ЗКПІ, Ланд_КПУ) r=0,66
та r=0,58. Ці показники досто�
вірно відрізняються у групах ус�
пішних та неуспішних фахівців.

У результаті проведення тесту
червоно�чорні таблиці Шульте�
Платонова (для оцінки швидко�
сті переключення уваги) та в
умовах відволікаючих впливів
(для оцінки емоційної стійкості)
ми отримали показники часу
виконання субтестів та кількість
допущених при цьому помилок.
Шляхом розрахунків [8] отри�
мали показники швидкості пе�
реключення уваги (ЧЧТ_ШПУ)
та емоційної стійкості (ЧЧТ_ЕС).

Досить значний кореляційний
зв'язок між часом виконання
третього субтесту (ЧЧТ_ЧПх) та
кількістю помилок у третьому
субтесті (ЧЧТ_ППх) — r=0.44.
Кореляційний зв'язок між по�
казниками ЧЧТ_ШПУ та
ЧЧТ_ППх становить r=0.49. Тоб�
то рівень переключення уваги
досить достовірно характери�
зується як часом виконання те�
сту, так і кількістю допущених
помилок. 

Показник часу виконання че�
твертого субтесту (ЧЧТ_ЧВВ),
який визначає стійкість уваги
до перешкод, достовірно від�
різняється у групах 1 та 2, а та�
кож високо корелює з показни�
ком професійної успішності
(ПУ) r=0, 64. Це дозволяє вико�
ристовувати цей показник для
подальшого аналізу.

Кореляція показника ЧЧТ_ЕС
з ПУ недостовірна, тому його
використання як критерія про�
фесійної придатності не є до�
цільним.

Коли розглянути кореляційні
матриці показників тесту за

окремими підгрупа�
ми і за посадами,
впадає в око те, що
кореляція показників
ЧЧТ_ ЧВВ та ЧЧТ_ППх
з ПУ істотно вища у
поїзних диспетчерів
(r=0,69 та r=0,6) і сут�
тєво знижується у
чергових по станції
(r=0,3 та r=0,20). Та�
кож вищим є рівень
кореляції показників
ЧЧТ_ ШПУ з ПУ у дис�
петчерів до r=0,54 та
кореляція ЧЧТ_ЧВВ з
ЧЧТ_ПВВ (r=0,62).

Наше спостереження під�
тверджуться описаними рані�
ше особливостями професіо�
грами поїзних диспетчерів та
визначає важливість рівня ро�
звитку у них такої якості уваги
як переключення. 

Просторові уявлення є важ�
ливим компонентом розумової
діяльності. Більшість опера�
торських професій пов'язана з
необхідністю сприймати та
оперувати просторовими об�
разами. Використаний нами
тест "годинники" спрямований
на визначення окремих яко�
стей уваги і на визначення
здатності до просторової орі�
єнтації. Для ППД може бути ви�
користаний показник Г_Прав —
кількість правильних відпові�
дей. Г_Прав, як і більшість по�
казників за цим тестом, має
достовірну різницю у групах ус�
пішних та неуспішних поїзних
диспетчерів (t= 5,14, р<0,01) та
значну кореляцію з показником
ПУ (r=0,58).

Отже, найважливішими для
професії поїзних диспетчерів
виявилися такі якості уваги, як
стійкість та переключення. Та�
ке спостереження підтверджує
думку інших дослідників про
важливість їх визначення при
проведенні ППД операторів
динамічних систем. Наш аналіз
результатів тестів, спрямова�
них на визначення властиво�
стей уваги, свідчить про те, що
для ППД поїзних диспетчерів
найважливішими є показники
Ланд_ЗКПІ, Ланд_КПУ, ЧЧТ_
ШПУ, ЧЧТ_ЧВВ, ЧЧТ_ППх, а та�
кож показник на визначення
здатності до просторової орі�
єнтації Г_Прав.

Серед комплексів показни�
ків, які дають можливість об'єк�
тивно оцінити рівень підгото�
вленості оператора, виділяють
ступінь нервово�психічного на�
пруження. У нашому дослі�
дженні за допомогою тесту
Спілберга�Ханіна визначено
показники реактивної (СХ_РТ)
та особистісної тривожності
(СХ_ОТ). 

Виявлено, що рівень особи�
стісної та реактивної тривож�
ності практично однаковий у
поїзних диспетчерів та черго�
вих по станції. Середні значен�
ня та величина стандартного
відхилення не дозволяють бра�
ти ці показники за критерії пси�
хофізіологічного добору. 

У дослідженнях [19] не було
виявлено взаємозв'язку показ�
ників стресостійкості з харак�
теристиками функціональних

Тест Кількість
показників

Зорова пам'ять (ЗП) 2

Слухова пам'ять (СП) 2

Кільця Лантольда (Ланд) 5

Червоно�чорні таблиці (ЧЧТ) 10

Спілберга�Ханіна (СХ) 2

Тест "годинники" (Г) 6

Стійкість до впливу стресів (СВС) 9

Готовність до екстрених дій (ГЕД) 7

Таблиця 1 
Методи і обсяг виконаних досліджень
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станів та надійністю упра�
влінської діяльності. Тобто
можна зробити висновок, що
стійкість до впливу стресів —
це незалежна характеристика
професійної придатності.

Встановлено високу прогно�
стичну значимість цієї методи�
ки стосовно машиністів, які до�
пустили аварії. У нашому до�
слідженні показник стійкості до
впливу стресів СВС також до�
стовірно корелює з показни�
ком виробничої успішності.
Проте нами виявлено більш
тісний зв'язок (r=0,67) по�
казника СВС_Еф2, тобто ефек�
тивності діяльності після
пред'явлення негативного
емоціогенного впливу.

На жаль, показники тестів,
що були нами використані для
оцінки емоційної стійкості, не
повною мірою дозволяють роз�
ділити "хороших" поїзних дис�
петчерів та "поганих", за ви�
нятком показника часу вико�
нання тесту "червоно�чорні та�
блиці" в умовах відволікаючих
впливів (ЧЧТ_ЧВВ). За даними
[8], показники тесту в операто�
рів, які допустили аварійні си�
туації, гірші на 25�30%.

Складовою частиною будь�
якої аварії, пов'язаної з суб'єк�
тивним моментом у діяльності
поїзних диспетчерів, є специ�
фічний стан зниженої готовно�
сті до екстрених дій (ГЕД). Під
час чергування саме пильність
як специфічний стан зниженої
ГЕД в умовах монотонної робо�
ти відіграє визначну роль. От�
же, стан зниженої пильності
можна розглядати як внутріш�
ню психофізіологічну переду�
мову виникнення відмовлень,
аварій і катастроф.

Пильність як ступінь функціо�
нальної готовності систем мозку
є об'єктом психологічного дос�
лідження, спрямованого на ра�
ціоналізацію праці. Для виділен�
ня психологічного компонента
пильності нами було застосова�
но показник рівня активного очі�
кування сигналу — показник го�
товності до екстреної дії, розро�
блений в Інституті залізничної
медицини РАМН [19]. 

Порівняння показників тесту
готовність до екстреної дії [20])
між групою успішних та неус�
пішних поїзних диспетчерів під�
тверджує наші припущення про
важливість показників даного
тесту. Так достовірно відрізня�
ються у цих групах такі показ�
ники: ГЕД_Пр — кількість про�
пусків, ГЕД_ЧРСПБП — серед�
ній час реакції на сигнали без

попередження, ГЕД_ПрСПБП
— кількість пропусків сигналів
без попередження, ГЕД — різ�
ниця між ГЕД_ЧРСП (час реакції
з попередженням) та
ГЕД_ЧРСПБП.

При проведенні кореляційно�
го аналізу показників тесту у тих
саме групах відзначено наяв�
ність достовірного кореляцій�
ного зв'язку показників ГЕД_Пр,
ГЕД_ЧРСБП, ГЕД_ПрСБП, ГЕД з
показниками виробничої успіш�
ності. Найбільш виражений
зв'язок показників ГЕД_ЧРСБП
та ГЕД (відповідно r=0,68 та
r=0,71).

З професійною успішністю
найбільший зв'язок має
ГЕД_ПрСБП, який також має
більш високий показник крите�
рію Ст'юдента при порівнянні
успішних та неуспішних поїз�
них диспетчерів. Таким чином,
доцільно використовувати для
прогнозування успішності по�
їзних диспетчерів показники
ГЕД_ПрСПБП, ГЕД_ЧРСПБП,
ГЕД.

Використані показники
психологічних властивостей
можуть бути застосовані при
професійному відборі. Підста�
вою для рекомендації до прак�
тичного використання може
служити висока кореляція між
зазначеними показниками і ви�
робничою успішністю, а також
достовірна (р<0,05) різниця
середніх у порівнюваних гру�
пах професійно успішних та не�
успішних спеціалістів.

Під час аналізу даних та по�
рівняння показників професій�
но успішних та неуспішних по�
їзних диспетчерів з викори�
станням покрокового дискри�
мінантного аналізу нами вия�
влено критично важливі психо�
фізіологічні показники та вста�
новлено їхні граничні рівні. До
таких показників нами віднесе�
но обсяг слухової короткотер�

мінової пам'яті (СП_КЗЧ), за�
гальну кількість переробленої
інформації тесту кільця Лан�
тольта (Ланд_КЗП1), швидкість
переключення уваги (ЧЧТ_
ШПУ), середній час реакції на
сигнали без попередження
(ГЕД_ЧРСБП), кількість про�
пусків сигналів без поперед�
ження (ГЕД_ПрСБП), готов�
ність до екстреної дії (ГЕД).
Рівень розвитку всіх переліче�
них якостей достовірно відріз�
няються (р<0,01) у групах про�
фесійно успішних і неуспішних
поїзних диспетчерів.

Граничні рівні перелічених
показників встановлювались
нами таким чином, щоб похиб�
ка віднесення непридатних до
групи придатних у два рази пе�
ревищувала похибку віднесен�
ня придатних до групи непри�
датних. Кількісні дані подано у
табл. 2. Достовірна середньо�
групова різниця показників
(t>3; р<0,05) є свідченням
високої прогностичної можли�
вості використаних тестів. При
зазначених граничних рівнях
відсоток відсіву становить
близько 10%.

Опрацювавши дані дослі�
дження, вважаємо за необхід�
не і достатнє провести тесту�
вання за методиками червоно�
чорні таблиці, готовність до ек�
стрених дій, слухова пам'ять на
числа, кільця Ландольта. На
першому етапі порівнюються
індивідуальні значення критич�
но важливих психофізіологіч�
них показників з граничними
рівнями придатності. Якщо лю�
дина має незадовільні значен�
ня за будь�яким з критично
важливих психофізіологічних
показників, вона вважається
непридатною для цього виду
професійної діяльності.

Однак ефективність та надій�
ність професійної діяльності
фахівця не завжди визначають�

Показник Середнє
значення Граничні рівні

Переключення уваги 160,90 Не більше 200 сек

Час виконання перехресного тесту 
в умовах відволікаючих впливів 303,07 Не більше 400 сек

Реакція на сигнали без попередження 0,59 Не більше 0,8 сек.

Пропуски сигналів без попередження 2,7 Не більше 3

Готовність до екстреної дії 0,12 Не більше 0,25 сек.

Кількість чисел, що правильно на слух
запам'ятовано у першому пред'явленні 4,8 Не менше 4

Загальна кількість переробленої інформації 140,0 Не менше 110

Таблиця 2
Граничні рівні психофізіологічних показників
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ся рівнем розвитку у нього пси�
хічних якостей [21]. Тому при
проведенні ППД великого зна�
чення надають виявленню па�
раметрів психічних процесів.
Як показує практика, діапазон
змін показників цих функцій ду�
же великий. Вимір характери�
стик психічних функцій може
бути використано також для ді�
агностики функціонального
стану організму, який забезпе�
чує ефективність виконання
робочих операцій, особливо у
тих випадках, коли діяльність
відбувається в умовах нерво�
во�психічного напруження та
впливу несприятливих чинників
довкілля. Практично всі віді�
брані нами показники психіч�
них властивостей достовірно
корелюють з кількістю зафіксо�
ваних порушень під час чергу�
вань.

Висновки
1. Запропоновано комплекс

ефективних методів для прогно�
зування професійної придатно�
сті поїзних диспетчерів за пси�
хофізіологічними характеристи�
ками короткочасної пам'яті
(червоно�чорні таблиці), готов�
ності до екстрених дій (методи�
ка Нерсесяна Л.С. та Конопкі�
на О.Н.), слухової пам'яті на чи�
сла (методика Голубєва Е.А.) та
кільця Ландольта.

2. Відібрано показники, що
характеризують обсяг, стійкість,
та переключення уваги; корот�
кочасну слухову пам'ять; врів�
новаженість нервової системи;
готовність до екстрених дій;
нервово�психічну стійкість,
складають психофізіологічний
портрет професії поїзних дис�
петчерів та визначають суттєву
різницю між групами "успішних"
та "неуспішних" обстежуваних,
звідки й випливає необхідність
їх включення до побудови кри�
теріїв професійної придатності.

3. Встановлено граничні рівні
психофізіологічних якостей
уваги та пам'яті, що дозволя�
ють проводити професійний
психофізіологічний добір поїз�
них диспетчерів.
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