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Проблема управління пси-
хофізичним станом льотчика
виникла в кінці 70-х років. За
своїм науковим завданням це
пошук шляхів і засобів корекції
видозміненого стану організму,
що виникає внаслідок виконан-
ня напруженої льотної роботи.

Причиною для постановки
досліджень у цій галузі стало
зростання кількості випадків
дискваліфікації льотного скла-
ду у зв’язку із психогенними за-
хворюваннями (неврози, нейро-
циркуляторна дистонія, гіпер-
тонічна хвороба I ступеня тощо)
та неможливість підтримувати
необхідний рівень професійно-
го здоров’я за допомогою лише
медичних засобів.

Теоретичним підгрунтям для
проведення досліджень у дано-
му напрямку послужили прин-
ципи саморегуляції фізіологіч-

них функцій І. П. Павлова [8] та
вчення при домінанту А. А. Ух-
томського [9], теорії функціо-
нальних систем П. К. Анохіна
[1], ідея раціонального викори-
стання резервних можливостей
людини у процесі трудової ді-
яльності, що були розроблені у
працях М. П. Бресткіна [2].

У розв’язанні проблеми уп-
равління психофізіологічним
станом льотчика взяли участь
багато наукових підрозділів
і вчені Інституту космічної ме-
дицини Міністерства оборони
СРСР.

Вивчаючи цей процес в іс-
торичному аспекті, можна виділи-
ти два основних напрямки: пси-
хологічний і психофізіологічний.

Психологічний напрямок до-
сліджує вплив структури осо-
бистих психологічних почуттів на
процес виконання роботи. Для

розв’язання цього завдання не-
обхідно було провести профе-
сіографічний аналіз діяльності
льотних спеціалістів, вивчити
особливості взаємодії організму
з професійно значущими фак-
торами навколишнього середо-
вища, смисл самої діяльності,
структуру прийома та перероб-
ки інформації, психологічні особ-
ливості особистості льотчика та
ін.

Перераховані питання роз-
в’язувалися переважно у відділі
психологічного відбору і підго-
товки та в лабораторії психо-
фізіологічної льотної праці да-
лекої авіації, військово-транс-
портної авіації та авіації Війсь-
ково-Морського Флоту, що вхо-
дила до складу відділу льотної
праці.

Дослідження проводилися
кандидатами медичних наук
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В. М. Звоніковим і А. В. Шаку-
лою під керівництвом доктора
медичних наук Л. П. Гримака
[3–5; 10].

Таким чином, було встанов-
лено, що психотравмуючими
причинами зростання рівня за-
хворюваності льотного складу є
недостатня стійкість льотних на-
вичок, занижена самооцінка сво-
їх професійних можливостей,
нерегулярність польотів, схиль-
ність до хвилювання, звинува-
чення самого себе у наймен-
ших невдачах, втрата льотної
мотивації, недоліки в організації
льотної служби, напружені сто-
сунки підлеглих зі своїми на-
чальниками тощо.

Тож, була виявлена важли-
ва роль психогенних факторів
у розвитку захворюваності льот-
ного складу. Це спричинило ви-
никнення нагальної потреби у
розробці засобів і методів, що
дозволили б цілеспрямовано
змінювати функціональний стан
центральної нервової системи
залежно від умов і характеру
діяльності.

Для розв’язання цього зав-
дання було запропоновано ме-
тод психічної саморегуляції, в
основі якого лежать відомі при-
йоми аутогенного тренування.

Експериментальна перевірка
методів проводилася на льот-
ному складі стройових частин
після оволодіння ними відповід-
них навичок самокорекції. На цей
процес було витрачено 2–3 тиж.

Результати досліджень по-
казали, що застосовані методи
психічної саморегуляції можуть
зняти надзвичайне нервово-
психічне навантаження (варі-
ант аутогенної релаксації), під-
тримати оптимальний рівень
працездатності (варіант ауто-
генної стимуляції), підвищити
ефективність виконання еле-
ментів професійної діяльності
(варіант релаксидеомоторного
тренування).

Основними прикладними ас-
пектами методів психічної само-

регуляції є: активація праце-
здатності, вдосконалення льот-
них навичок, нормалізація функ-
ціонального стану після польо-
тів, формування необхідних пси-
хологічних якостей особистості,
підвищення емоційної стійкості,
профілактика напруженості, нор-
малізація сну вночі, корекція
несприятливих психічних ста-
нів.

До методів психологічної ко-
рекції функціонального стану
організму льотчиків відносять-
ся також розроблені Л. П. Гри-
маком і В. П. Звоніковим релак-
саційно-лікувальні та дихальні
вправи. Перший вид вправ діє
на ендокринну систему, зне-
шкоджує гіперемоційний стан,
знижує кількість адреналіну та
норадреналіну в крові. Другий
вид регулює рівень процесів
збудження та гальмування в ко-
рі головного мозку, що дуже
важливо для функціонування
організму при зміні добових рит-
мів.

Психофізіологічний напря-
мок вивчає динаміку функціо-
нування окремих систем орга-
нізму та на основі цього розроб-
ляє комплекс коригуючих за-
собів і методів, що забезпечу-
ють високу психофізіологічну
готовність льотчика до польо-
ту та відновлення функцій піс-
ля його завершення.

Дослідження цього напрямку
проводилися кандидатами ме-
дичних наук С. Г. Мельником,
А. В. Шакулою, А. В. Семено-
вим у стройових частинах авіа-
ції Військово-Морського Флоту
СРСР [7]. Було з’ясовано, що
в довготривалому польоті чле-
ни льотного екіпажу виконують
свої обов’язки, будучи більш
або менш втомленими (вираже-
на втома виникає вже через 2–
3 год після зльоту). Про це свід-
чать зменшення кількості балів
у самооцінці стану, зниження
омега-потенціалу, частоти пуль-
су, індексу серцевої діяльності,
поява відчуття втомленості та

явищ застою у м’язах нижніх
кінцівок і спини.

Серед комплексу методів
безпосередньої, прямої дії на
льотчика, що були відомі рані-
ше в авіаційній медицині (інди-
відуальний регламент льотної
діяльності, активний відпочи-
нок, фізична підготовка, регу-
ляція середовища існування та
ін.), достатнє наукове обгрунту-
вання отримали електрофізичні
методи. Саме тому для про-
філактики м’язового диском-
форту в довготривалому по-
льоті нами разом із кандидатом
біологічних наук Е. А. Ільїнською
було рекомендовано метод
електростимулювання нервово-
м’язового апарату льотчика.

В основі методу лежить ви-
користання слабких імпульсних
струмів. Його застосування не
лише усуває явище м’язового
дискомфорту, але й сприяє під-
вищенню розумової працездат-
ності на 30–40 %, зменшує вто-
му та фізіологічну «ціну» вико-
нуваної роботи [5].

Основними показаннями для
використання даного методу є
ознаки м’язового дискомфорту,
сонливість, втома. Вибір сили
стимулювального сигналу, що
викликає легкий вібромасаж
м’язів, а також тривалість впли-
ву визначаються кожним чле-
ном екіпажу в індивідуальному
порядку залежно від власних
відчуттів (у середньому по 20–
40 хв через кожні 2–3 год по-
льоту). Електростимуляція ви-
конується в автоматичному ре-
жимі й не відволікає льотчиків
від виконання функціональних
обов’язків на робочому місці.
Метод захищено патентом Ро-
сійської Федерації № 2006234
від 30.01.94 р.

Характерною особливістю
діяльності льотного складу є
збільшення питомої ваги нерво-
во-психічного напруження в ге-
незі втоми та перевтоми. Для
усунення цих явищ нами разом
із професором Е. М. Каструбі-
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ним запропоновано метод елек-
тротранквілізації центральної
нервової системи, який грунту-
ється на використанні слабких
імпульсних струмів, що пода-
ються на лобну частину голов-
ного мозку людини. Основними
показниками для застосування
методу є відчуття втоми, підви-
щена емоційна збудливість, ве-
стибулярний дискомфорт. Ме-
тод захищено патентом Росій-
ської Федерації № 2006235 від
30.01.94 р.

Результати досліджень із роз-
робки методів управління пси-
хофізіологічним станом льотчи-
ка були оприлюднені на вченій
раді Інституту космічної медици-
ни Міністерства оборони СРСР
у 1984 р., на ХІV з’їзді Всесо-
юзного фізіологічного товари-
ства ім. акад. І. П. Павлова у
1983 р. та були широко висвіт-
лені в літературі [5–7; 10; 11].
Разом із тим, висувалося твер-
дження, що корекцію змінено-
го функціонального стану льот-
чика можна проводити з метою
екстреної активації (мобілізації)
організму перед виконанням
відповідальних етапів цілі по-
льоту, для підвищення стійкості
до впливу екстремальних фак-
торів польоту, активації віднов-
них процесів під час польоту, у
міжпольотні та післяпольотні
періоди.

Стосовно двох останніх по-
зицій у 1982–1990 рр. на базі
спеціального центру льотного
складу авіації Військово-Мор-
ського Флоту СРСР (Севасто-
поль) та авіаційного полку Військ
протиповітряної оборони (Ха-
апсалу, Естонська РСР) прове-
дено цикл досліджень із роз-
робки методів функціональної
реабілітації льотчиків. Встанов-
лено, що, крім уже розглянутих
засобів і методів, висока ефек-
тивність досягається при вико-
ристанні впливу контрастних
температур, комплексу індиві-
дуально дозованих вправ, впо-
рядкування відпочинку, а також

завдяки профілактиці. Ці ви-
сновки стали основою системи
відновних (реабілітаційних)
заходів, що дозволяють під-
тримувати достатньо високий
рівень працездатності льотно-
го складу, підвищувати ефек-
тивність і безпеку польотів [6;
11].

У проведенні експеримен-
тальних досліджень у психо-
фізичному напрямку, крім на-
укових співробітників Інституту
космічної медицини Міністер-
ства оборони СРСР, активну
участь брали авіаційні лікарі
вищезгаданих центру й авіацій-
ного полку, офіцери медичної
служби А. Д. Клюнк і В. І. Ва-
рус. Результати власних дослі-
джень узагальнені ними в ди-
сертаційних роботах, що були
успішно захищені на вченій на-
раді Інституту космічної медици-
ни Міністерства оборони СРСР
у 1991 р., та використані при ук-
ладанні Керівництва з медично-
го забезпечення польотів авіації
Збройних Сил СРСР (1991).

Завершуючи аналіз прове-
дених досліджень з проблеми
управління психофізіологічни-
ми станами льотчика, можна
концептуально сформулювати
та намітити наукові завдання на
найближчу перспективу.

У теоретичному аспекті про-
блеми увагу дослідників необ-
хідно зосередити на розкритті
психологічних і психофізіоло-
гічних механізмів регуляції ді-
яльності основних функціо-
нальних систем організму за-
лежно від стадії (фази) праце-
здатності, що дозволить опера-
тивно чи згідно із заздалегідь
розробленою програмою під-
бирати адекватний склад засо-
бів і методів коригуючих впли-
вів.

У методологічному напрям-
ку необхідно продовжити до-
слідження з визначення інфор-
мативних методів і критеріїв
само- й автоматизованої оцін-
ки функціонального стану ос-

новних систем організму льот-
чика з метою завчасного прогно-
зування динаміки працездат-
ності під час польоту та трива-
лості періоду відновлення нор-
мального стану після його за-
вершення.

З практичного боку необхід-
но домагатися створення та
впровадження в льотну практи-
ку бортових і стаціонарних за-
собів і методів управління пси-
хофізіологічним станом льотчи-
ка, а також організації мережі
відновлювальних (реабіліта-
ційних) центрів у Повітряних Си-
лах Збройних Сил України. Тех-
нічний проект і штатно-організа-
ційна структура таких центрів
була розроблена й апробована
більш як 20 років тому.
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