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АНОТАЦІЯ 

Макогон В.І. Метод і засіб для психофізіологічного відбору операторів 

дистанційно-керованих пристроїв. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.11.17 «Біологічні та медичні прилади і системи». – 

Вінницький національний технічний університет, Вінниця, 2021. 

Дисертація присвячена розв’язанню важливої науково-технічної задачі 

підвищення ефективності психофізіологічного відбору персоналу а саме 

операторів дистанційно-крованих пристроїв. На сьогодні такий відбір або 

взагалі не здійснюється або для цього використовуються методи та засоби які 

не пристосовані для вирішення цієї задачі. Відсутність такого відбору 

приводить до збільшення часових та матеріальних витрат, адже часто 

навчання проводиться для осіб які за своїми психофізіологічними 

показниками не відповідають подібній діяльності. 

На сьогодні існує велика кількість типів дистанційно-керованих 

пристроїв різного класу та призначення. Конструктивно вони можуть бути 

досить простими і вимагати постійного контролю оператором, але можуть 

бути здатними і на цілком автоматичні режими роботи. Робочі місця 

операторів таких дистанційно-керованих пристроїв облаштовані 

різноманітними системами відображення інформації та управління, з 

урахуванням тривалості та змісту можливих місій. 

Світовий досвід показує, що найбільші труднощі при використанні 

дистанційно-керованих пристроїв пов’язані з людським фактором, тому 

провідні країни світу витрачають значні ресурси на наукову роботу 

відповідного спрямування. 

Одним з напрямів вирішення цієї задачі у більшості розвинених країн є 

професійний психофізіологічний відбір кандидатів на посаду оператора 

дистанційно-керованими пристроями у військові навчальні заклади, що 

готують фахівців для роботи з дистанційно-керованими пристроями такими 
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як безпілотні авіаційні комплекси, роботи сапери і т.д. як в мирний час, так і в 

бойових умовах. Також такий відбір здійснюється організаціями які 

здійснюють продаж та займаються підготовкою операторів дистанційно- 

керованих пристроїв для комерційного використання. 

Дане дисертаційне дослідження спрямовано саме на вирішення задачі 

психофізіологічного відбору кандидатів на посаду оператора дистанційно- 

керованих пристроїв шляхом створення методу і відповідного програмно- 

апаратного засобу для його реалізації. 

У даній роботі здійснено огляд сучасних методів та засобів які можна 

використати у процесі відбору операторів дистанційно-керованих пристроїв. 

Визначено їх недоліки та позитивні сторони. За результатами такого аналізу 

сформовано мету та завдання роботи. 

Мета професійного психофізіологічного відбору полягає в тому, щоб 

визначити і оцінити наявність у кандидата на посаду оператора дистанційно- 

керованих пристроїв необхідних якостей і здібностей, які забезпечать йому 

успішне навчання і подальшу ефективну діяльність. Досягти поставленої мети 

можна тільки за умов розробки нових моделей, методів та програмно- 

технічних засобів, які на сьогодні практично відсутні. 

Вперше запропонована аторами психофізіологічна модель оператора 

дистанційно-керованих пристроїв дозволила розробити метод 

психофізіологічного відбору оператора який поєднує у собі психологічне 

тестування, визначення рівня дрібної моторики та стресостійкості. 

Для реалізації методу розроблено апаратно-програмний засіб з 

використанням сучасної елементної бази та інструментів програмування. У 

якості пристрою для вимірювання рівня розвитку дрібної моторики обрано 

пуль дистанційного керування радіомоделями, адже подібними пультами 

керується більшість дистанційно-керованих пристроїв. Для визначення 

стресотійкості використовуються показники фотоплетизмограми та шкіро- 

гальванічної реакції отримані під час тестування психологічної складової та 

визначення рівня розвитку дрібної моторики. 
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Експерементальні дослідження розробленого методу та засобу 

показали, що у порівнянні з існуючими засобами, які більш орієнтовані на 

психологічні показники, визначення рівня дрібної моторики та стресостійкості 

дозволяє отримати результати на 10-12% кращі ніж у існуючих систем. 

Зв'язок роботи із науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконувалась на кафедрі біомедичної інженерії 

ВНТУ, зокрема в рамках: держбюджетної НДР «Створення тактично- 

розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів» № держреєстрації 

0117U000572; «Апаратно-програмний комплекс психофізіологічного відбору 

операторів безпілотних літальних апаратів та їх інформаційної підтримки в 

процесі професійної діяльності» № держреєстрації 0120U002206; 

госпдоговірної тематики №3007 – «Модернізація безпілотного авіаційного 

комплексу» в яких здобувач брав участь як виконавець. 

В роботі отримано такі наукові результати. 

Вперше розроблено психофізіологічну модель оператора дистанційно- 

керованих пристроїв новизною якої є визначення та узгодження між собою 

професійно-важливих якостей оператора, рівня розвитку дрібної моторики, 

просторового мислення та стресостійкості. 

Вперше запропоновано автоматизований метод психофізіологічного 

відбору операторів дистанційно-керованих пристроїв який шляхом 

використання багаторівневої алгоритмізованої структури для автоматизації 

процесу відбору дозволяє оцінити придатність кандидата до діяльності на 

посаді оператора дистанційно-керованих з достовірністю 87-90%. 

Удосконалено математичну модель процесу психофізіологічного 

тестування, яка враховує психологічну і фізіологічну компоненти та їх 

взаємодію під час психологічного тестування та визначення рівня дрібної 

моторики. 

Обґрунтування наукових положень, висновків і рекомендацій та 

достовірність результатів досліджень забезпечується коректним 

використанням математичних моделей, їх успішною апаратно-програмною 
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реалізацією та підтверджується експериментальними дослідженями 

розробленого апаратно-програмного засобу 

Практичне значення отриманих результатів. 

Алгоритм процесу психофізіологічного відбору операторів 

дистанційно-керованих пристроїв, що реалізовує запропонований в роботі 

метод. 

Апаратна частина засобу психофізіологічного відбору операторів 

дистанційно-керованих пристроїв, яка дає можливість визначати рівень 

розвитку дрібної моторики з використанням пульта керування, здійснювати 

поточний контроль показників шкірно-гальванічної реакції та 

фотоплетизмограми під час тестування. 

Програмне забезпечення для автоматизації процесу 

психофізіологічного відбору операторів дистанційно-керованих пристроїв. 

Всі результати наукових і практичних досліджень, що увійшли до 

дисертаційної роботи, отримані і розроблені автором особисто. Особистий 

внесок здобувача в працях, написаних у співавторстві полягає в наступному: у 

роботі [1] дисертантом запропоновано один з варіантів реалізації на 

апаратному рівні елемента нечіткої логіки з високою швидкодією; [2] – 

проведено оцінку впливу рівня глюкози у крові людини на фізичні показники 

тканин людини, що може бути використано для оцінки рівня стресу при 

відборі на посаду оператора ДКП; [3] – наведено процес організації 

багаторівневого адаптивного тестування для діагностики стану когнітивної 

сфери респондента в задачах професійного відбору, такий підхід дозволяє 

розгорнути ефективне тестування з мінімізацією кількості завдань; [4] – у 

статі запропоновано схему та алгоритм відбору за психофізіологічними 

показниками осіб, придатних до навчання на оператора дистанційно- 

керованих пристроїв з оцінкою рівня розвитку дрібної моторики кисті рук, 

технічного та просторового мислення, а також результатів психологічного 

тестування; [5] – розглядається інформаційна система для оцінювання рівня 

дрібної моторики та оцінки стресостійкості операторів дистанційно-керованих 
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пристроїв; [7] – у роботі визначено основні професійно- важливі якості(ПВЯ) 

для оцінки придатності кандидата до роботи з дистанційно-керованими 

пристроями, на основі оцінки особистісних характеристик розроблено нечітку 

модель оцінки по схемі Мамдані; [6] – описані основні типи параметрів які 

характеризують долоню людини, що дає можливість використати ці 

параметри при визначенні стрессостійкості операторів дистанційно-керованих 

пристроїв; [8] – проведено оцінку впливу стресу на показники серцевого 

ритму; [9] – [11] – проведено обґрунтування необхідності відбору операторів 

безпілотних літальних апаратів; [12] – описані засоби психологічного 

тестування які можна використати для відбору операторів безпілотних 

літальних апаратів; [14] – проведено дослідження впливу зміни рівня глюкози 

в крові на показники дихання людини та насиченості крові киснем; [15] – 

розглянуто залежність рівня стресу та моторної реакції людини; [16] – 

запропоновано використання пульта керування радіомоделями для визначення 

рівня розвитку дрібної моторики. 

Результати дисертаційної роботи впроваджено в практичну діяльність 

Приватного підприємства «ВІНАЕРОГІС» (акт впровадження від 15.12.2020 

р.), що підвищило ефективність відбору персоналу для виконання робіт з 

дистанційно-керованими пристроями та для робіт з об'ємним зображенням. 

Результати роботи також використовуються у навчальному процесі 

кафедри біомедичної інженерії Вінницького національного технічного 

університету (акт впровадження від 12.01.2021 р.), що сприяло покращенню 

якості викладання лекційного матеріалу і проведення практичних занять. 

 
Ключові слова: відбір, дрібна моторика, оператор, інформаційна 

система, дистанційно-керований пристрій. 
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ABSTRACT 

Makogon V.I. Method and means for psychophysiological selection of 

operators of remotely controlled devices. - Qualifying scientific work on the rights 

of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of 

technical sciences on a specialty 05.11.17 "Biological and medical devices and 

systems". - Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, 2021. 

The dissertation is devoted to solving an important scientific and technical 

problem of increasing the efficiency of psychophysiological selection of personnel, 

namely operators of remote-controlled devices. To date, such selection is either not 

carried out at all or methods and tools are used that are not adapted to solve this 

problem. The lack of such selection leads to an increase in time and material costs, 

because training is often conducted for people who do not meet such 

psychophysiological indicators of such activities. 

Today there are a large number of types of remote-controlled devices of 

different class and purpose. Structurally, they can be quite simple and require 

constant control by the operator, but can also be capable of fully automatic modes. 

The workplaces of the operators of such remotely controlled devices are equipped 

with various information display and control systems, taking into account the 

duration and content of possible missions. 

World experience shows that the greatest difficulties in the use of remote- 

controlled devices are due to the human factor, so the world's leading countries 

spend significant resources on scientific work in this area. 

One of the ways to solve this problem in most developed countries is the 

professional psychophysiological selection of candidates for the position of operator 

of remote-controlled devices in military schools that train specialists to work with 

remote-controlled devices such as unmanned aerial vehicles, sappers, etc. both in 

peacetime and in combat. Also, such selection is carried out by organizations that 

sell and train operators of remote-controlled devices for commercial use. 

This dissertation research is aimed at solving the problem of 

psychophysiological selection of candidates for the position of operator of remotely 

controlled devices by creating a method and appropriate software and hardware for 

its implementation. 

This paper reviews modern methods and tools that can be used in the process 

of selecting operators of remote-controlled devices. Their shortcomings and 

strengths are identified. According to the results of such analysis, the purpose and 

objectives of the work are formed. 
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The purpose of professional psychophysiological selection is to determine 

and assess the availability of a candidate for the position of operator of remote- 

controlled devices with the necessary qualities and abilities that will ensure his 

successful training and further effective activities. This goal can be achieved only if 

new models, methods and software and hardware are developed, which are 

practically absent today. 

For the first time, the psychophysiological model of the operator of remotely 

controlled devices proposed by the authors allowed to develop a method of 

psychophysiological selection of the operator that combines psychological testing, 

determination of the level of fine motor skills and stress resistance. 

To implement the method, a hardware and software tool was developed 

using a modern element base and programming tools. 

Connection of work with scientific programs, plans, themes. The dissertation 

research was performed at the Department of Biomedical Engineering of VNTU, in 

particular within the framework of: state budget research "Creation of tactical 

reconnaissance unmanned aerial vehicles" № state registration 0117U000572; 

"Hardware and software complex of psychophysiological selection of operators of 

unmanned aerial vehicles and their information support in the process of 

professional activity" № state registration 0120U002206; economic contract №3007 

- "Modernization of unmanned aerial vehicles" in which the applicant participated 

as a contractor. 

The following scientific results are obtained in the work. 

For the first time a psychophysiological model of the operator of remote- 

controlled devices was developed, the novelty of which is the definition and 

coordination of professionally important qualities of the operator, the level of 

development of fine motor skills, spatial thinking and stress resistance. 

For the first time an automated method of psychophysiological selection of 

operators of remote-controlled devices is proposed, which by using a multilevel 

algorithmic structure to automate the selection process allows to assess the 

candidate's suitability for the position of remote-controlled operator with 87-90% 

reliability. 

The mathematical model of the process of psychophysiological testing has 

been improved, which takes into account the psychological and physiological 

components and their interaction during psychological testing and determining the 

level of fine motor skills. 

Substantiation of scientific positions, conclusions and recommendations and 

reliability of research results is provided by correct use of mathematical m odels, 

their successful hardware and software implementation and confirmed by 

experimental studies of the developed hardware and software 
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The practical significance of the results. 

Algorithm of the process of psychophysiological selection of operators of 

remotely controlled devices, which implements the proposed method. 

Hardware of the means of psychophysiological selection of operators of 

remote-controlled devices, which allows to determine the level of development of 

fine motor skills using the remote control, to carry out current control of skin 

galvanic response and photoplethysmogram during testing. 

Software to automate the process of psychophysiological selection of 

operators of remote-controlled devices. 

All the results of scientific and practical research included in the dissertation 

are obtained and developed by the author personally. The personal contribution of 

the applicant in the works written in co-authorship is as follows: in [1] the 

dissertation proposed one of the options for the implementation at the hardware 

level of the element of fuzzy logic with high speed; [2] - an assessment of the 

impact of glucose levels in human blood on the physical performance of human 

tissues, which can be used to assess the level of stress in the selection for the 

position of DCP operator; [3] - the process of organizing multilevel adaptive testing 

to diagnose the state of the cognitive sphere of the respondent in the tasks of 

professional selection, this approach allows you to deploy effective testing with 

minimizing the number of tasks; [4] - the article proposes a scheme and algorithm 

for selection of psychophysiological indicators of persons suitable for training as an 

operator of remote-controlled devices with an assessment of the level of fine motor 

skills of the hand, technical and spatial thinking, as well as the results of 

psychological testing; [5] - an information system for assessing the level of fine 

motor skills and stress assessment of operators of remote-controlled devices is 

considered; [7] - the work identifies the main professionally important qualities 

(PVY) to assess the suitability of the candidate to work with remote-controlled 

devices, based on the assessment of personal characteristics developed a fuzzy 

model of assessment according to the Mamdani scheme; [6] - describes the main 

types of parameters that characterize the human palm, which makes it possible to 

use these parameters in determining the stress resistance of operators of remote- 

controlled devices; [8] - an assessment of the impact of stress on heart rate; [9] - 

[11] - substantiation of the need to select operators of unmanned aerial vehicles; 

[12] - described psychological testing tools that can be used to select operators of 

unmanned aerial vehicles; [14] - a study of the effect of changes in blood glucose 

levels on human respiration and blood oxygen saturation; [15] - the dependence of 

the level of stress and motor response of a person is considered; [16] - proposed the 

use of a remote control for radio models to determine the level of development of 

fine motor skills. 
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The results of the dissertation work were implemented in the practical 

activities of the Private Enterprise "VINAEROGIS" (act of implementation from 

15.12.2020), which increased the efficiency of personnel selection for work with 

remotely controlled devices and for work with a three-dimensional image. 

The results of the work are also used in the educational process of the 

Department of Biomedical Engineering of Vinnytsia National Technical University 

(implementation act of 12.01.2021), which helped to improve the quality of teaching 

lecture material and conducting practical classes. 

 
Key words: selection, fine motor skills, operator, information system, 

remote-controlled device. 
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ВСТУП 

 
 

Обгрунтування вибору теми дослідження. Технічний прогрес, у 

всьому світі, сприяє зниженню вартості та спрощенню систем керування 

дистанційно-керованими пристроями(ДКП) які активно впроваджуються в 

армію у всіх розвинених країнах. ДКП широко впроваджуються у сільське 

господарство та інші галузі народного господарства багатьох країн світу. На 

сьогодні розроблено велику кількість ДКП різного класу та призначення. 

Конструктивно вони можуть бути досить простими і вимагати постійного 

контролю оператором, але можуть бути здатними і на цілком автоматичні 

режими роботи. Робочі місця операторів таких ДКП облаштовані 

різноманітними системами відображення інформації та управління, з 

урахуванням тривалості та змісту можливих місій. 

Світовий досвід показує, що найбільші труднощі при використанні 

ДКП пов’язані з людським фактором, тому провідні країни світу не шкодують 

сил та матеріальних ресурсів на наукову роботу відповідного спрямування. І 

все це відбувається в умовах швидкого вдосконалення технічної складової 

ДКП та ситуаційного формування експлуатаційних практик у відповідності з 

поточним баченням їх доцільності в широкому спектрі завдань застосування 

ДКП. 

Сьогодні практично всі держави світу проявляють турботу про 

вдосконалення системи підготовки та відбору кваліфікованих кадрів, 

особливо для ДКП спеціального призначення. 

Одним з напрямів вирішення цієї задачі є професійний 

психофізіологічний відбір кандидатів на посаду оператора ДКП у військові 

навчальні заклади, що готують фахівців для роботи з ДКП таких як безпілотні 

авіаційні комплекси, роботи-сапери і т.д. як в мирний час, так і в бойових 

умовах. Також такий відбір потрібно здійснювати організаціям які 

здійснюють продаж та займаються підготовкою операторів ДКП для 

комерційного використання. 
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Мета професійного психофізіологічного відбору полягає в тому, щоб 

визначити і оцінити наявність у кандидата на посаду оператора ДКП 

необхідних якостей і здібностей, які забезпечать йому успішне навчання і 

подальшу ефективну діяльність оператором ДКП. 

Досягти поставленої мети можна тільки за умов створення 

інформаційних систем і технологій, програмно-технічних засобів, методів і 

моделей, які на сьогодні практично відсутні. 

Відсутність програмно-технічних комплексів об‘єднаних в єдиний 

технологічний ланцюг, що забезпечує збір, зберігання, обробку і 

розповсюдження інформації, який складає сутність сучасної інформаційної 

технології не дозволяє успішно вирішити існуючу проблему, а саме – 

забезпечити шляхом психо-фізіологічного відбору формування навчальних 

або тренувальних груп з мінімальною кількістю осіб непридатних до 

діяльності на посаді оператора ДКП 

Дане дисертаційне дослідження спрямовано саме на вирішення задачі 

психофізіологічного відбору кандидатів на посаду оператора ДКП шляхом 

створення методу і відповідної інформаційної системи. 

Об'єкт дослідження – процес психофізіологічного тестування і 

відбору кандидатів на посаду оператора дистанційно-керованих пристроїв. 

Предмет дослідження – метод психофізіологічного тестування і 

відбору операторів дистанційно-керованих пристроїв. 

Зв'язок роботи із науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконувалась на кафедрі біомедичної 

інженерії ВНТУ, зокрема в рамках: держбюджетної НДР «Створення 

тактично-розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів» № 

держреєстрації 0117U000572; «Апаратно-програмний комплекс 

психофізіологічного відбору операторів безпілотних літальних апаратів та їх 

інформаційної підтримки в процесі професійної діяльності» № держреєстрації 

0120U002206; госпдоговірної тематики №3007 – «Модернізація безпілотного 

авіаційного комплексу» в яких здобувач брав участь як виконавець. 
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Мета і завдання дослідження. 

Метою роботи є підвищення ефективності психофізіологічного відбору 

операторів дистанційно-керованих пристроїв шляхом створення методу та 

засобу психофізіологічного тестування, аналізу та оцінювання результатів 

відбору операторів дистанційно-керованих пристроїв. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі науково- 

технічні завдання: 

• провести аналіз існуючих методів та засобів для відбору операторів 

дистанційно-керованих пристроїв; 

• визначити професійно-важливі якості оператора дистанційно- 

керованих пристроїв та фізіологічні показники необхідні для його успішної 

діяльності; 

• розробити психофізіологічну модель оператора дистанційно- 

керованих пристроїв; 

• розробити метод психофізіологічного відбору операторів 

дистанційно-керованих пристроїв; 

• розробити програмно-апаратний засіб психофізіологічного відбору 

операторів дистанційно-керованих пристроїв; 

• провести експерементальні дослідження. 

Методи дослідження. В роботі використані: методи психоаналізу і 

психодіагностики – для побудови психофізіологічної моделі оператора ДКП; 

функціональної діагностики – для визначення фізіологічного стану 

кандидатів та їх стресостійкості; математичного моделювання – при побудові 

інформаційно-структурних моделей; методи системного аналізу для 

проектування архітектури програмно-апаратного засобу психофізіологічного 

відбору операторів ДКП; теорії цифрової обробки сигналів – при 

розробленні сенсорів фізіологічних показників та алгоритмів їх 

функціонування; теорії нечітких множин – при побудові математичних 

моделей для задач тестування і відбору операторів ДКП; елементів 
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математичної статистики для обробки результатів роботи запропонованого 

методу та оцінки його ефективності. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в подальшому 

розвитку теорії психофізіологічної надійності персоналу, поглибленні 

існуючих та розробленні нових теоретичних положень і математичних 

моделей щодо підвищення точності та ефективності прийняття рішень у 

технологіях психофізіологічного тестування і відбору персоналу. 

Вперше розроблено психофізіологічну модель оператора дистанційно- 

керованих пристроїв новизною якої є визначення та узгодження між собою 

професійно-важливих якостей оператора, рівня розвитку дрібної моторики, 

просторового мислення та стресостійкості. 

Вперше запропоновано автоматизований метод психофізіологічного 

відбору операторів дистанційно-керованих пристроїв який шляхом 

використання багаторівневої алгоритмізованої структури для автоматизації 

процесу відбору дозволяє оцінити придатність кандидата до діяльності на 

посаді оператора дистанційно-керованих з достовірністю 87-90%. 

Удосконалено математичну модель процесу психофізіологічного 

тестування, яка враховує психологічну і фізіологічну компоненти та їх 

взаємодію під час психологічного тестування та визначення рівня дрібної 

моторики. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що 

розроблено: 

- алгоритм процесу психофізіологічного відбору операторів 

дистанційно-керованих пристроїв; 

- апаратну частину засобу психофізіологічного відбору операторів 

дистанційно-керованих пристроїв, яка дає можливість визначати рівень 

розвитку дрібної моторики з використанням пульта керування, здійснювати 

поточний контроль показників шкірно-гальванічної реакції та 

фотоплетизмограми під час тестування; 
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- програмне забезпечення для автоматизації процесу 

психофізіологічного відбору операторів дистанційно-керованих пристроїв. 

Результати дисертаційної роботи впроваджено в практичну діяльність 

Приватного підприємства «ВІНАЕРОГІС» (акт впровадження від 15.12.2020 

р.), що підвищило ефективність відбору персоналу для виконання робіт з 

дистанційно-керованими пристроями та для робіт з об'ємним зображенням. 

Результати роботи також використовуються у навчальному процесі кафедри 

біомедичної інженерії Вінницького національного технічного університету 

(акт впровадження від 12.01.2021 р.), що сприяло покращенню якості 

викладання лекційного матеріалу і проведення практичних занять. 

Особистий внесок здобувача. Сформовані в дисертації наукові 

результати, висновки і рекомендації, які винесено на захист, отримані 

безпосередньо автором і є його науковим доробком. Особистий внесок 

дисертанта у спільних працях полягає в одержанні моделей та 

експериментальних результатів, в розробленні програмно-технічних 

комплексів і моделей. 

Всі результати, які складають основний зміст дисертації отримані 

здобувачем самостійно. В роботах опублікованих в співавторстві, особистий 

внесок здобувача полягає в наступному: у роботі [1] дисертантом 

запропоновано один з варіантів реалізації на апаратному рівні елемента 

нечіткої логіки з високою швидкодією; [2] – проведено оцінку впливу рівня 

глюкози у крові людини на фізичні показники тканин людини, що може бути 

використано для оцінки рівня стресу при відборі на посаду оператора ДКП; [3] 

– наведено процес організації багаторівневого адаптивного тестування для 

діагностики стану когнітивної сфери респондента в задачах професійного 

відбору, такий підхід дозволяє розгорнути ефективне тестування з 

мінімізацією кількості завдань; [4] – у статі запропоновано схему та алгоритм 

відбору за психофізіологічними показниками осіб, придатних до навчання на 

оператора дистанційно-керованих пристроїв з оцінкою рівня розвитку дрібної 

моторики кисті рук, технічного та просторового мислення, а також результатів 
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психологічного тестування; [5] – розглядається інформаційна система для 

оцінювання рівня дрібної моторики та оцінки стресостійкості операторів 

дистанційно-керованих пристроїв; [7] – у роботі визначено основні 

професійно- важливі якості(ПВЯ) для оцінки придатності кандидата до роботи 

з дистанційно-керованими пристроями, на основі оцінки особистісних 

характеристик розроблено нечітку модель оцінки по схемі Мамдані; [6] – 

описані основні типи параметрів які характеризують долоню людини, що дає 

можливість використати ці параметри при визначенні стрессостійкості 

операторів дистанційно-керованих пристроїв; [8] – проведено оцінку впливу 

стресу на показники серцевого ритму; [9] – [11] – проведено обґрунтування 

необхідності відбору операторів безпілотних літальних апаратів; [12] – 

описані засоби психологічного тестування які можна використати для відбору 

операторів безпілотних літальних апаратів; [14] – проведено дослідження 

впливу зміни рівня глюкози в крові на показники дихання людини та 

насиченості крові киснем; [15] – розглянуто залежність рівня стресу та 

моторної реакції людини; [16] – запропоновано використання пульта 

керування радіомоделями для визначення рівня розвитку дрібної моторики. 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 16 

наукових праць, в т. ч. 7 статей, 6 з них у наукових фахових виданнях України, 

що входять до переліку наукових фахових видань з технічних наук (з них 4 у 

виданнях, які індексуються міжнародною наукометричною базою даних Index 

Copernicus), 6 матеріалів та тез доповідей на наукових конференціях; 3 

патенти України. Загальна кількість публікацій у міжнародній наукометричній 

базі даних Scopus – 1. 

Апробація матеріалів дисертації. 

Наукові та практичні результати дисертаційної роботи доповідались і 

обговорювались на міжнародних конференціях, зокрема: 

- на міжнародній конференції «Сучасні проблеми радіоелектроніки, 

телекомунікацій, комп’ютерної інженерії(TCSET 2012)», Львів – Славське, 

2012р; 
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- на міжнародній науково-технічній конференції «Перспективи 

розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ», м. Львів, 2015р; 

- на міжнародній науково-технічній конференції «Сучасні проблеми 

радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування(СПРТП 2017)», 

Вінниця, 2017р; 

- на XLVII, XLVIII Науково-технічній конференції професорсько- 

викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю 

працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних 

підприємств(НТКП ВНТУ – 2018, 2019), Вінниця; 

 
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота містить вступ, 

чотири розділи, висновки, список використаних літературних джерел, що 

містить 96 найменувань та 6 додатків, де наведені документи щодо 

практичного використання результатів дисертаційних досліджень. 

Основний зміст роботи викладено на 132-х сторінках. Робота містить 

10 таблиць, 51 рисунок. 
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