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Вступ. Важливе місце у надійності зовнішнього пілота БпАК належить психофізіологічній
підготовці, оскільки при експлуатації сучасної техніки гостро постає питання психофізіологічного бар’єру,
причини якого лежать у психофізіологічних спроможностях та факторі часу, який виділяється на
прийняття рішення. Вище зазначене вказує на необхідність пошуку нових методичних підходів до
адекватного використання людського потенціалу враховуючи специфіку праці зовнішнього пілота БпАК.
Мета. Аналіз проблеми оптимізації критеріїв оцінки ступеню придатності зовнішніх пілотів
безпілотних авіаційних комплексів до роботи за фахом під час проведення лікарсько‐льотної експертизи.
Матеріали та методи. Бібліосемантичний, історичний, структурно‐логічний та системного
підходу.
Результати. В Україні до цих пір використання БпАК мало обмежений характер. На жаль, досі не існує
державної програми розробки та експлуатації БпАК, тому немає загальної стратегії розвитку безпілотної
авіації, виникає певна плутанина у технічній та дозвільній документації, термінології, невирішеними
залишаються проблеми підготовки та добору операторів. Складність застосовуваних БпАК та
різноманітність завдань, що реалізовуються з їх допомогою, визначають максимально широкий спектр
вимог до професійної підготовленості операторів, які здійснюють керування такими авіаційними
комплексами. Практика показує, що забезпечення надійності діяльності операторів БпАК та успішності
виконання ними завдань за призначенням має реалізовуватися починаючи з етапу професійного відбору
кандидатів на навчання за відповідною спеціальністю. Саме якісний науково обґрунтований та методично
забезпечений професійний відбір дасть змогу уникнути значних фінансових і часових витрат на підготовку
професійно не придатних фахівців, зменшити втрати високовартісних БпАК і не допустити створення
прецедентів небезпек від непрофесійної експлуатації наведеної техніки. Усе зазначене вище актуалізує
необхідність якісного здійснення професійного відбору кандидатів на посади операторів (зовнішніх пілотів)
безпілотних авіаційних комплексів тактичних класів для потреб ЗС України, НГУ та інших силових
структур нашої країни.
Важливою умовою профвідбору та аналізу ефективності спеціальної підготовки є вивчення
психологічної готовності, а саме: індивідуально‐психологічних та психофізіологічних особливостей
операторів БпАК. Таким чином, одним з першорядних завдань в підготовці фахівців даної галузі є розробка
діагностичного інструментарію вивчення готовності до здійснення професійної діяльності.
Висновки. Незважаючи на дослідження окремих питань, проблема комплексної оцінки, з позиції
системного підходу до професійного здоров’я, у тому числі, умов, причин і економічних наслідків
захворюваності експлуатантів, досліджена недостатньо. Виявлені в результаті системно‐структурного
аналізу чинники, умови і причини, що визначають професійне здоров’я зовнішнього пілота, дозволять
скласти комплексне уявлення про його професійне здоров’я, що вкрай необхідно для розробки комплексу
заходів з оптимізації медичного забезпечення та збереження здоров’я зовнішніх пілотів. Враховуючи те, що
у Збройних Силах України з початку 2020 року триває робота стосовно набуття доктринальної
взаємосумісності з державами‐членами НАТО, актуальним напрямом є розроблення критеріїв оцінки
ступеню придатності операторів безпілотних авіаційних комплексів до роботи за фахом під час
проведення лікарсько‐льотної експертизи.
Ключові слова: безпілотний авіаційний комплекс, зовнішній пілот, професійна придатність.

Вступ. На сьогоднішній день питання
застосування
безпілотної
авіації
з
перебуванням
людини
у
атиповому
середовищі
породжують
необхідність
досліджувати процес взаємодії людини і
техніки, оскільки пріоритетна роль в даній
системі, все ж таки, належить людині –

інтеграція управління. Відтак, «людський
фактор» залишається основним, а значні
фізичні та інформаційні навантаження
потребують детального вивчення впливу як
зовнішніх факторів, що відбиваються на
функціональному стані людини і, тим самим
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формують її працездатність, так і комплексу
внутрішніх факторів [9, 10].
Cучасні уявлення про систему «людинамашина» [46] вказують на домінуючу роль
людини, яка підкріплена технологічними
рішеннями, умовами професійної діяльності і
пристосована
до
психофізіологічних
характеристик. А відтак, основна роль в даній
системі,
значною
мірою,
належить
ергономічності робочого простору [41].
Важливе місце у надійності зовнішнього
пілота БпАК належить психофізіологічній
підготовці, оскільки при експлуатації сучасної
техніки
гостро
постає
питання
психофізіологічного бар’єру, причини якого
лежать у психофізіологічних спроможностях
та факторі часу, який виділяється на
прийняття рішення[45].
На теперішньому етапі становлення
вітчизняної безпілотної авіації, в разі
необхідності, відповідні роботи можуть бути
виконані іншими авіаційними спеціалістами
(авіаційним техніком з планера та двигунів,
авіаційним техніком з радіоустаткування) після
відповідного підвищення кваліфікації [43-46].
Хоча втрата БПЛА не пов’язана із загибеллю
пілота, при використанні БПЛА не мають
значення перенавантаження, робота оператора
керування БПЛА пов’язана з нервово-емоційним
напруженням при виконанні складних завдань.
Наприклад, оператори, які проводили бойові дії із
застосуванням летальної зброї, піддавались
значному психологічному навантаженню, яке
викликало посттравматичний синдром. Також
має значення розуміння оператором суттєвої
вартості БПЛА. Так у сучасних американських
БПЛА вартість 1кг планера становить 3300
доларів США, вартість цільового навантаження –
17260 доларів США [1-21, 23, 30].
Все
вище
зазначене
вказує
на
необхідність пошуку нових методичних
підходів до адекватного використання
людського потенціалу враховуючи специфіку
праці зовнішнього пілота БпАК.
Мета. Аналіз проблеми оптимізації
критеріїв оцінки ступеню придатності
зовнішніх пілотів безпілотних авіаційних
комплексів до роботи за фахом під час
проведення лікарсько-льотної експертизи.
Матеріали та методи дослідження.
Бібліосемантичний, історичний, структурнологічний та системного підходу. Використано
доступні джерела літератури відповідно до
мети дослідження за останні 15 років.

Результати
дослідження
та
їх
обговорення.
Актуальність
розвитку
і
застосування
безпілотних
авіаційних
комплексів у світі і в Україні. Поштовхом до
розвитку безпілотної авіації у світі стало
успішне та широке застосування БпАК
арміями США та Ізраїлю у ході операцій у
Перській
Затоці,
Югославії,
арабоізраїльського конфлікту. В теперішній час
розвиток
БпАК
переживає
підйом.
Створюється широка номенклатура машин –
від стратегічних до міні БпЛА, що розраховані
на
індивідуальне
застосування
військовослужбовцем на полі бою [33-36].
Конструюються пропелерні, реактивні та
гвинтокрилі
апарати
різноманітного
призначення – від розвідувальних до
винищувальних і ударних варіантів. Зазвичай
оснащені
потужною
електронікою,
розвідувальною
апаратурою,
потужним
екрануванням від перешкод [38]. Мають
розміри від компактних до таких, що
співставні з повномірним повітряним судном.
Сучасні БпАК виконують широкий обсяг задач:
повітряна розвідка загального та спеціального
призначення; радіоелектронна боротьба,
включаючи
електронну
розвідку,
радіоелектронне
придушення
радіоелектронних
засобів
противника,
насичення
зон
ППО
псевдо
цілями;
цілевказання системам зброї з лазерним
наведенням; корегування артилерійського
вогню; ураження наземних цілей, включаючи
ураження РЛС; забезпечення радіорелейного
зв’язку та ін[40-44].
Умовне групування за класифікацією,
яка прийнята в країнах-членах НАТО та
викладена у Концепції оснащення військових
частин та підрозділів ЗС України безпілотними
авіаційними комплексами на період до 2025
року. Визначені такі класи БпАК [40]:
І клас “Легкі” (мікро (тактичні) БпЛА
БпАК – micro; міні (тактичні поля бою) – mini;
малі (тактичні) – small);
II клас “Середні” (tactical);
III клас “Важкі” (оперативні БпЛА БпАК
середньої висоти, довгої тривалості (medium
altitude long endurance) – MALE; стратегічні
БпЛА БпАК великої висоти, довгої тривалості
(high altitude long endurance) – HALE).
Використання БпАК дозволило суттєво
знизити втрати живої сили і дороговартісної
техніки під час вирішення бойових завдань і
одночасно суттєво підвищити ефективність

6 ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ «УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛВІЙСЬКОВОЇ МЕДИЦИНИ» (1.2021, Т.2)

PROBLEM ARTICLE

застосування високоточних та звичайних
засобів ураження. Це підтверджується,
зокрема, досвідом бойових дій на Сході
України та в Сирії [33-38].
З
урахуванням
досвіду
останніх
локальних війн і збройних конфліктів
(Близький Схід, 1982–2008 рр.; Балкани,

1999 р.; Афганістан, 2001–2008 рр.; Кавказ,
1994–2008 рр.), і насамперед, АТО (ООС),
особливу увагу слід приділити питанню
застосування БпАК різних типів. Динаміка
зростання частки БпЛА, на прикладі
розвідувальних, наведена на рис 1.

Рисунок1. Порівняння кількості БпЛА з кількістю літаків розвідки, ДРЛВ і управління, що
застосовувалися у локальних війнах і збройних конфліктах [33]
Як наведено на рис. 1. в умовах цивільних
потреб
(наприклад,
економічних складнощів та обмеженого використовується у складі комплексної
фінансування ЗС України, саме масоване системи забезпечення охорони державного
застосування БпЛА дозволяє вирішувати кордону), він має масу біля 15 кг, дальність
завдання розвідки на належному рівні. Інший польоту до 100 км, час безперервного
важливий ефект від такого підходу – перебування в повітрі до 6 годин. БПАК MRE
збереження
життя
льотного
складу «Стрепет-L» у військові сфері застосовується
пілотованої авіації і дороговартісної авіаційної задля розвідки, визначення координат цілей,
техніки
за
одночасного
зниження контролю
після
нанесення
ударів,
експлуатаційних витрат [33].
супроводження колон техніки, він має розмах
В Україні до сих пір використання БпАК крила 4,2 м, може нести до 35 кг цільового
мало обмежений характер. БпЛА Ту-143 у навантаження та перебувати в повітрі до 6
складі комплексу повітряної розвідки ВР-3 годин. БпАК «Фурія» А-1 С знаходиться на
«Рейс», який є на озброєнні збройних сил озброєнні Національної гвардії, в перспективі
України (ЗСУ), є розробкою початку 70-х років, надійде до ЗС. В кожному комплексі – наземна
розроблявся та вироблявся на території РФ, на станція керування, три БПЛА. Комплекс
наш час є застарілою технікою та не відповідає обслуговують від двох до чотирьох осіб, час
сучасним вимогам [36]. Потреба ЗСУ у розгортання комплексу біля 4 хвилин. Старт
тактичних розвідувальних БПЛА оцінюється у БПЛА здійснюється з катапульти, посадка за
орієнтовно у 400 шт. Нажаль, досі не існує допомогою парашута. Пункт керування
державної програми розробки та експлуатації оснащений двома моніторами. Перший
БПЛА, тому немає загальної стратегії розвитку монітор призначений для слідкування за
безпілотної авіації, виникає певна плутанина у геоінформаційною системою з прив’язкою до
технічній
та
дозвільній
документації, координат та GPS – позицій планера, другий –
термінології, невирішеними залишаються для ведення спостереження через оптичну
проблеми підготовки та добору операторів. камеру, зображення передається в масштабі
Окремі виробники вирішують ці питання на реального часу. БПЛА має дальність польоту
власний розсуд [38]. Наведемо декілька до 100км, перебування в повітрі до 4 годин.
прикладів
перспективних
вітчизняних Вартість БпАК від 10 до 22 тисяч доларів США.
розробок [40-44]. Багатоцільовий БпАК Р-100, Навчання операторів проводиться на базі
що створений українськими спеціалістами для виробника. БПЛА контейнерного старту
ЗСУ, може застосовуватись для військових та багаторазового
використання
«Сокіл-2»
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призначений для ведення розвідки в режимі
реального часу з можливістю запам’ятовування та перегляду відеоінформації,
визначення координат цілей з передачею
інформації на командний пункт. БПЛА входить
до складу комплексу розвідки, який
встановлюється на бойовій машині типу БМП
або БТР. «Сокіл-2» має дальність польоту до
20км, час польоту 1,5-2 години, масу 5кг [47].
Особливості праці оператора БпАК.
Застосування БпАК відбувається під впливом
таких основних груп факторів: особливостей
умов
ведення
збройної
боротьби,
науковотехнічного прогресу, психологічного
та воєнно-економічного чинників [39]. На
застосування БпАК найсуттєвіше впливають
зміни характеру збройної боротьби та складні
фізико-географічні умови районів ведення
бойових дій. Складний рельєф, кліматичні та
метеорологічні умови районів конфліктів,
особливості
фізико-географічних
умов
висувають додаткові вимоги як до БпАК, так і
до гігієнічних умов праці оператора
(зовнішнього пілота). У психологічному
факторі основну роль відіграють особливості
спільного застосування для виконання
поставлених задач людини і техніки [1-21]. Так
важливу
роль
відіграє
функціональне
призначення БпАК. Для виконання широкого
обсягу задач застосовують такі способи
керування:
ручне
управління
оператором
(дистанційне пілотування) з дистанційного
пульта керування в межах оптичного
спостереження або ж за інформацією, що
надходить з відеокамери переднього огляду;
автоматичне керування за допомогою
бортового програмного устаткування, що
забезпечує можливість повного автономного
польоту БпАК за заданою траєкторією, на
заданій висоті, із заданою швидкістю;
напівавтоматичне
керування
(дистанційне керування) – політ здійснюється
автоматично без втручання людини за
допомогою автопілота за початково заданими
параметрами, але оператор може вносити
зміни в маршрут в інтерактивному режимі,
тобто дозволяє впливати на політ з наземної
станції.
Останні два способи не ставлять високих
вимог до підготовки оператора та дозволяють
забезпечити надійну експлуатацію БпАК.
Складність застосовуваних БпАК та
різноманітність завдань, що реалізовуються з
їх допомогою, визначають максимально

широкий спектр вимог до професійної
підготовленості операторів, які здійснюють
керування такими авіаційними комплексами
[22-23]. Практика показує, що забезпечення
надійності діяльності операторів БпАК та
успішності виконання ними завдань за
призначенням
має
реалізовуватися
починаючи з етапу професійного відбору
кандидатів на навчання за відповідною
спеціальністю.
Саме
якісний
науково
обґрунтований та методично забезпечений
професійний відбір дасть змогу уникнути
значних фінансових і часових витрат на
підготовку професійно не придатних фахівців,
зменшити втрати високовартісних БпАК і не
допустити створення прецедентів небезпек
від непрофесійної експлуатації наведеної
техніки [32, 37, 43-36]. Усе зазначене вище
актуалізує необхідність якісного здійснення
професійного відбору кандидатів на посади
операторів (зовнішніх пілотів) безпілотних
авіаційних комплексів тактичних класів для
потреб ЗС України, НГУ та інших силових
структур нашої країни. Вирішення цього
складного науково прикладного завдання
можливе на основі використання сучасних
надбань теорії професійної придатності
фахівців ризиконебезпечних видів діяльності
та концепцій їх професійного відбору,
вивчення досвіду практичного застосування
БпАК, проведення професіографічного аналізу
та встановлення психологічних особливостей
діяльності операторів, які їх експлуатують, а
також виявлення шляхів удосконалення
методичної складової здійснення процедур
професійного (у тому числі психологічного)
відбору.
Важливими є передумови процесу
симбіотичного застосування БпАК і БАС. До
таких належать:
1. Нормативно-правова;
2. Матеріально-технічна;
3. Ресурсна;
4. Безпекова (захищеність каналів
передачі інформації);
5. Професіографічна (стан здоров’я,
психофізіологічний відбір, освіта, досвід,
участь у бойових діях оператора (пілота),
безпека професійного середовища).
В
нових
умовах
вимоги,
що
застосовуються до зовнішніх пілотів БпАК,
потребують
переосмислення
та
впровадження.
Виходячи
із
зазначеного
вище,
необхідною передумовою симбіотичного
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застосування БпАК є виявлення чинників, що
впливають на експлуатантів до- та під час
виконання бойового завдання (рис 2).
Для
практичного
застосування
зазначених
особливостей
професійної
діяльності експлуатантів необхідно розв’язати
низку питань:
розвиток втоми;

якість сприйняття сигналів;
термін
чіткої
роботи
в
режимі
навантаження під час виконання польотних
завдань;
адекватна передача інформації;
вплив мікро- та макроклімату на
виконання завдання.

Рисунок 2. Структурно-логічна схема факторів професійного середовища зовнішнього пілота
Існуючі підходи до професійного
відбору зовнішніх пілотів БпАК. Існуючі на
сьогодні
підходи
до
комплектування
професійними кадрами не виправдовують
себе,
оскільки
високий
рівень
відповідальності за керування новим видом
техніки вимагає не тільки знань, вмінь і
навичок, але й спеціальної психофізіологічної
підготовки для ефективного вирішення
поставлених задач [43-45]. У зв’язку з чим,
необхідно, щоб профвідбором займались
підготовлені фахівці в галузі керування БпАК,
що пройшли цільову підготовку в даному
напрямі. Необхідним є розуміння сутності
ефективності низки компонентів, таких як
профвідбір та фактори, що впливають на
якість професійної діяльності оператора
(зовнішнього пілота) [46, 47].
Саме
нові
науково-методичні
і
матеріально
технічні
умови
сьогодні
підсилюють
роль
професійно-службової
активності фахівців профвідбору та їх
компетентності. Грамотно розроблені і
застосовані методики, та інтерпретовані
результати профвідбору запорука успішності
підготовки фахівців з управління БпАК.

Важливою умовою профвідбору та
аналізу ефективності спеціальної підготовки є
вивчення психологічної готовності, а саме:
індивідуально-психологічних
та
психофізіологічних особливостей операторів
БпАК. Таким чином, одним з першорядних
завдань в підготовці фахівців даної галузі є
розробка діагностичного інструментарію
вивчення
готовності
до
здійснення
професійної діяльності.
Хоча аналіз аварійності показує, що
відмови силової установки були причиною
37% аварій, системи управління – 26%,
помилки операторів – 17%, втрата зв’язку –
11%, інші причини – 9% [38], найбільш
уразливою
ланкою
при
виникненні
позаштатної
ситуації
або
аварії
є
безпосередньо управління БПЛА. Помилка тут
визначається як невиконання поставленого
завдання, що пов’язано з ушкодженням
устаткування, програмного забезпечення
БпАК, порушенням технологічного процесу та
ін. Надійність оператора БпАК визначається
здатністю виконувати в повному обсязі
поставлені завдання. В такому випадку
профвідбір для операторів БпАК визначається
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як дослідження, що засновано на чітких
якісних та кількісних оцінках, що дозволяють
не тільки виявити, але й виміряти притаманні
людині якості з метою їх порівняння з
нормативами, визначаючими придатність до
професійної діяльності [44, 46].
Досвід експлуатації БпАК показує, що
найефективнішою
для
управління
та
прийняття рішень у наземному пункті
керування є команда з трьох осіб [32, 43-47]: 1)
оператор керування польотом БпАК; 2)
оператор бойових систем (його задачі –
знаходження, ідентифікація цілі, прийняття
рішення про застосування зброї); 3) оператор
інтелектуальних систем, який має досвід
керування польотом БпАК та володіє
системами інтелектуальної підтримки. Ця
команда зі своїми робочими місцями об’єднана
в локальну мережу і знаходиться в одному
операторському приміщенні.
Окремо можна виділити командирів
розрахунків, які виконують керівництво
розрахунком, планування польотних завдань,
здійснюють взаємодію з командуванням,
організацію підготовки БпАК до вильоту,
керівництво діями підлеглих при виникненні
аварійних ситуацій на борту і т.п. Оператори,
які працюють в стаціонарних або мобільних
пунктах
керування
БпАК,
потребують
професійного добору внаслідок складності
поставлених перед ними задач [34, 40, 41, 47].
При проведенні профвідбору необхідно
враховувати, як рівень освіти, досвіду і
підготовки, так і ступінь відповідності
індивідуальних психофізіологічних якостей
даної людини до здійснення керування БпАК.
Крім того необхідно розглядати різні аспекти
сумісності людини і техніки:
обов’язкове
врахування
антропометричних даних, можливості огляду
зовнішнього простору, пози оператора в
процесі керування БпАК – так звана,
антропометрична сумісність;
визначення чутливості організму до
температурного
режиму,
освітленості,
механічним і акустичним коливанням,
електромагнітному
випромінюванню,
та
іншим гігієнічним чинникам робочого
середовища. Відповідність органів керування
БпАК з оптимальними можливостями людини
по відношенню до застосованих зусиль,
застосованої потужності, швидкості і точності
рухів – енергетичній сумісності;
характеризуючи органи чуттів та
можливість
одночасно
стежити
за

показаннями
індикаторів
польоту,
навігаційних приладів, візуальних даних, та
корегувати їх параметри із врахуванням
особливостей
польотного
завдання
–
інформаційну сумісність.
Відомо,
що
зовнішні
пілоти
контролюють
обстановку
навколо
віддаленого БпАК тільки через свій монітор за
вхідним
відеосигналом
і
звуковим
супроводом, які на великих відстанях
доходять із запізненням до 1 сек, тому вкрай
важливо при відборі і підготовці зовнішніх
пілотів в авіації, операторів наземних,
надводних мобільних комплексів мати
контингент з високим рівнем реакції та
зорово-моторної координації [15-18].
Світова
практика
говорить
про
неможливість
допуску
до
професійної
діяльності оператора БпАК осіб, які мають такі
захворювання [24-31]:
 захворювання ЦНС, що супроводжуються
розладами координації, руховими,
інтелектуальними або когнітивними
порушеннями;
 епілепсія та епілептичний синдром;
 катаплексія, нарколепсія;
 психічні захворювання;
 туберкульоз;
 наркоманія, токсикоманія, алкоголізм;
 захворювання печінки – гепатит, цироз;
 високий ступінь міопії, ускладнена
короткозорість;
 катаракта;
 глаукома;
 дегенеративні захворювання сітківки ока;
 прогресуючі захворювання ендокринної
системи;
 злоякісні новоутворення;
 хронічні серцево-судинні захворювання;
 прогресуючі захворювання крові і
кровотворних органів;
 ревматизм;
 порушення функцій вестибулярного
апарату, ністагм.
Діючий Класифікатор професій − ДК
003:2010 містить назву професії «оператор
наземних засобів керування безпілотним
літальним апаратом» (код 3144) [37, 38], що є
достатнім при використанні малорозмірних
БпЛА. За умов використання більш складних
БпАК будуть необхідні інші спеціалісти –
оператор
бортового
радіоелектронного
обладнання, технік по обслуговуванню БпАК
та ін. В зв’язку з автоматизацією польоту
можуть виникати ситуації, що вимагають
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монотонного пасивного, але й одночасно
пильного спостереження. В такій ситуації у
оператора розвивається стан, близький до
втоми, що знижує його пильність, і в
критичний момент він може не помітити
важливого сигналу [46]. При тривалому
польоті фізичну втому викликає характерна
поза сидячи, дрібні та точно координовані
рухи пальців рук [46, 47]. Фізичне
навантаження охоплює в основному м’язи
спини та попереку, що підтримають робочу
позу
[45-46].
Розумове
навантаження
пов’язане передусім зі значним напруженням
зору та уваги. При роботі у мобільному пункті
керування робота з керування БпАК може
вестися в умовах, які порушують нормальний
хід роботи оператора [41-45]. Заважаючими
факторами при цьому можуть бути шум,
вібрація, висока або низька температура, зайве
або недостатнє освітлення. Крім того, можуть
виникати ситуації, коли необхідно виконувати
одночасно декілька дій. Відомо, що в таких
випадках одна дія може бути «гальмом» по
відношенню до іншої, при цьому чим ближче
до змісту дії, що виконуються паралельно, тим
більше можливість їх взаємного порушення
[44-47]. Реальна обстановка може пред’являти
високі вимоги до фізичної витривалості,
емоційної врівноваженості, здатності до
зосередження, об’єму та розподіленню уваги,
здатності оператора переключатися з одного
завдання на інше. Оскільки помилки, що
пов’язані з надійністю оператора, можуть
призвести до втрати БпАК доцільно
проводити професійний добір для цієї професії
[45-46]. Метою добору є передбачення двох
груп характеристик індивіда: по-перше – його
здатність до успішного навчання професії, подруге – ефективність його дій в реальній
обстановці з усіма можливими ускладненнями
та змінами ситуації. Успішність дій в реальній
обстановці неможлива без попередньої доброї
підготовки [43-45]. Тому визначення і
передбачення «навчальної характеристики»
кандидата, легкості засвоєння ним необхідних
знань та навичок мають велике практичне
значення [32,45-47]. Виходячи з цього добір
повинен здійснюватися не на основі статичної
оцінки
загальних
та
індивідуальних
властивостей кандидата, а й на основі
виявлення динаміки розвитку даної якості та
тенденції її до підвищення під час навчання
[45]. Особи, які не мають достатніх здібностей
до певного виду діяльності, не тільки значно
довше за інших та з більшими труднощами
опановують цю діяльність, але й працюють

гірше за інших: частіше роблять помилки та
прорахунки, стають винуватцями аварій і в
цілому мають меншу надійність в роботі. Тому
доцільно витрачати сили, час та кошти саме на
добір кандидатів на навчання, а не на
навчання людей, віддача від яких буде
мінімальною. ДНАОП 0.03-8.06-94 [37]. Перелік
робіт, де є потреба у професійному доборі
містить п.10. Роботи, пов'язані з нервовоемоційним напруженням (авіадиспетчери,
диспетчери
по
управлінню
рухом
залізничного
транспорту,
оператори
енергетичних систем) та п.9. Роботи, пов'язані
з
управлінням
наземним,
підземним,
повітряним та водним транспортом. Хоча
управління БпАК здійснюється за допомогою
дистанційно-пілотованого методу, і БпАК не є
транспортним засобом, робота оператора
керування БПЛА має ознаки обох названих
пунктів. Так, помилкові дії оператора при
аварії можуть призвести до втрат при падінні
БпАК на населений пункт, при зіткненні з
літаком або гелікоптером, помилковому
використані зброї.
Для мінімізації ризиків, що пов’язані з
«людським фактором» необхідно виділити
основні причини його виникнення:
- недоліки
в
інженерно-технічному
обслуговуванні;
- недосконалість методики підготовки
фахівців;
- стан здоров’я та психічний стан
зовнішнього пілота під час виконання
завдання;
- об’єктивна складність ситуації під час
виконання завдання.
Психофізіологічними показниками для
професійного добору, згідно з п.9 та 10 [9] є: 1)
орієнтація у просторі; 2) реакція на об'єкт,
який рухається; 3) увага; 4) швидкість
переключення уваги; 5) пам'ять зорова та
слухова; 6) емоційна стійкість та почуття
тривоги; 7) стійкість до впливу стресів; 8)
сенсомоторні реакції; 9) втома; 10) здатність
приймати рішення та дії в екстремальних
умовах; 11) стійкість до монотонії. Для
дослідження
цих
показників
можна
використовувати широкий спектр загальних
та спеціальних методик, які застосовуються в
фізіології праці. В комплекс дослідження
повинні бути включені також методики
вивчення фізіологічного стану, а саме
збудливість та лабільність аналізаторів
(зорового та слухового), серцево-судинної
системи (ЕКГ, пульс, артеріальний тиск),
біохімічні показники крові, треморографія.
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Важливо розробити методичну базу для
спеціалістів,
які
будуть
здійснювати
професійний відбір зовнішніх пілотів БпАК, з
метою систематизувати та уніфікувати
основні методики відбору. Вибір методик,
деякі з яких є взаємозамінними, залежить від
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ПРИГОДНОСТИ ВНЕШНИХ
ПИЛОТОВ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ К РАБОТЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ВРАЧЕБНО‐ЛЕТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
А.Н. Галушка1, Л.В. Рущак2, В.В. Герасименко3, О.В. Числицкая2
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Вступление. Важное место в надежности внешнего пилота БпАК принадлежит
психофизиологической подготовке, поскольку при эксплуатации современной техники остро встает
вопрос психофизиологического барьера, причины которого лежат в психофизиологических возможностях
и факторе времени, выделяемого на принятие решения. Выше сказанное указывает на необходимость
поиска новых методических подходов к адекватному использования человеческого потенциала учитывая
специфику труда внешнего пилота БпАК.
Цель. Анализ проблемы оптимизации критериев оценки степени пригодности внешних пилотов
беспилотных авиационных комплексов к работе по специальности при проведении врачебно‐летной
экспертизы.
Материалы и методы. Библиосемантический, исторический, структурно‐логический и системного
подхода.
Результаты. В Украине до сих пор использование БпАК носило ограниченный характер. К сожалению,
до сих пор не существует государственной программы разработки и эксплуатации БпАК, поэтому нет
общей стратегии развития беспилотной авиации, возникает определенная путаница в технической и
разрешительной документации, терминологии, нерешенными остаются проблемы подготовки и отбора
операторов. Сложность применяемых БпАК и разнообразие задач, реализуемых с их помощью, определяют
максимально широкий спектр требований к профессиональной подготовленности операторов,
осуществляющих управление такими авиационными комплексами.
Практика показывает, что
обеспечение надежности деятельности операторов БпАК и успешности выполнения ими задач по
назначению должен реализовываться начиная с этапа профессионального отбора кандидатов на обучение
по соответствующей специальности. Именно качественный научно обоснованный и методично обеспечен
профессиональный отбор позволит избежать значительных финансовых и временных затрат на
подготовку профессионально не пригодных специалистов, уменьшить потери дорогостоящих БпАК и не
допустить создания прецедентов опасностей от непрофессиональной эксплуатации приведенной
техники.
Все указанное выше актуализирует необходимость качественного осуществления
профессионального отбора кандидатов на должности операторов (внешних пилотов) беспилотных
авиационных комплексов тактических классов для нужд ВС Украины, НГУ и других силовых структур нашей
страны. Важным условием профотбора и анализа эффективности специальной подготовки является
изучение психологической готовности, а именно: индивидуально‐психологических и психофизиологических
особенностей операторов БпАК. Таким образом, одним из первостепенных задач в подготовке
специалистов данной отрасли является разработка диагностического инструментария изучения
готовности к осуществлению профессиональной деятельности.
Выводы. Несмотря на исследование отдельных вопросов, проблема комплексной оценки, с позиции
системного подхода к профессиональному здоровья, в том числе, условий, причин и экономических
последствий заболеваемости эксплуатантов, исследована недостаточно. Выявленные в результате
системно‐структурного анализа факторы, условия и причины, определяющие профессиональное здоровье
внешнего пилота, позволят составить комплексное представление о его профессиональное здоровье, что
крайне необходимо для разработки комплекса мероприятий по оптимизации медицинского обеспечения и
сохранения здоровья внешних пилотов. Учитывая, что в Вооруженных Силах Украины по началу 2020 года
продолжается работа по приобретению доктринальной совместимости с государствами‐членами НАТО,
актуальным направлением является разработка критериев оценки степени пригодности операторов
беспилотных авиационных комплексов к работе по специальности при проведении врачебно‐летной
экспертизы.
Ключевые слова: беспилотный авиационный комплекс, внешний пилот, профессиональная
пригодность.
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ANALYSIS OF THE CRITERIA‐OPTIMIZATION PROBLEM IN EVALUATION OF THE SUITABILITY DEGREE
DURING AVIATION MEDICAL EXAMINATION OF UNMANNED AVIATION COMPLEXES’ PILOTS TO PERFORM
THEIR DUTIES
A.M. Halushka1, L.V. Rushchak2, V.V. Herasymenko3, O.V. Chyslitska2
Medical Forces Command of the Armed Forces of Ukraine, Kyiv, Ukraine
2Ukrainian Military Medical Academy, Kyiv, Ukraine
3 National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv, Ukraine
1

Introduction. An important place in the reliability of the unmanned aviation complexes (UAC) pilot belongs
to psychophysiological training, since during the operation of modern technology acutely arises issues of a
psychophysiological barrier, the reasons for which lies in psychophysiological capabilities and time factors released
to decision making. This indicates the need to find new methodological approaches to adequate use of human
potential, taking into account the specifics of the external pilot of UAC.
Purpose. Compregensive analysis of the criteria‐optimization problem in evaluation of the suitability degree
during aviation medical examination of unmanned aviation complexes’ pilots to perform their duties unfailingly .
Materials and methods. Bibysmantical, historical, structual‐logical and system approach have been used.
Results. In Ukraine, compere with other countries, the use of UAC has a limited character. Unfortunately,
there is still no state program for the development and operation of UAC so there is no general strategy for the
development of unmanned aviation, there is a certain confusion in the technical and permit documentation,
terminology, the problems of preparation and selection of operators remain unsolved. The complexity of UAC using
and a variety of tasks implemented with their help, determine the widest range of requirements for professional
preparedness of operators that control such aviation complexes. Practice shows that ensuring the reliability of
operators of UAC and the success of their purpose by appointment should be implemented from the stage of
professional selection of candidates for training in the relevant specialty. It is a high‐quality scientifically
substantiated and methodically secured occupational selection will allow to avoid significant financial and temporal
costs for training professionally non‐suitable specialists, reduce the loss of high‐speed UAC and prevent the creation
of precedents of dangers from unprofessional operation of the given technique. All of the above updates the necessity
of qualitative implementation of occupational selection of candidates for positions of operators (external pilots) of
unmanned aviation complexes of tactical classes for the needs of the Armed Forces of Ukraine and other power
structures of our country. An important condition for the proof and analysis of the effectiveness of special training is
the study of psychological readiness, namely: individual‐psychological and psychophysiological features of UAC
operators. Thus, one of the primary tasks in the preparation of specialists in this engineering is the development of a
diagnostic tool for the study of readiness for professional activity.
Conclusions. Despite the study of individual issues, the problem of a comprehensive assessment, from the
position of a systematic approach to occupational health, including conditions, reasons and economic consequences
of the incidence of operators, was investigated. As a result of system‐structural analysis it was found factors,
conditions and reasons that determine the occupational health of the external pilot will allow comprehensive
representation of its health, which is extremely necessary to develop a set of measures to optimize medical support
and maintaining the healthy external pilots. Taking into account that since the beginning of 2020 in the Armed Forces
of Ukraine the work on the acquisition of doctrinal interoperability with NATO member states continues to develop
criteria for evaluation of the suitability degree during aviation medical examination of unmanned aviation complexes’
pilots to perform their duties.
Key words: unmanned aviation complex, external pilot, professional suitability.
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