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МОДУЛЬ ДІАГНОСТИКИ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ЛЬОТНОГО 

СКЛАДУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Відповідно до офіційного визначення, професійне вигорання – це 

синдром емоційного вигорання, пов’язаного з професійною діяльністю людини, 

наслідком котрого є результат адаптивних процесів та психологічного захисту у 

відповідь на довготривалі стресогенні впливи [1, 2]. За останніми даними 

психологічних досліджень ознаки емоційного вигорання середнього ступеня 

зараз реєструються у пілотів цивільної авіації та у всього льотного складу. На 

це, значною мірою, вплинула нестабільність нині епідеміологічної ситуації у 

світі. У зв’язку з різким поширенням гострої респіраторної інфекції COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, зростає необхідність організації 

спецрейсів та екстрених льотних перевезень пасажирів з невираженими 

симптомами захворювання, що призводить до зростання ризику інфікування 
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усього льотного екіпажу. Тому, актуальним завданням сучасної психології, 

авіації та біомедичної інженерії є розробка програмних модулів та систем, що 

здатні виконувати експрес-діагностику психоемоційного стану пілотів і 

льотного складу на місцях та виявити їх професійне вигорання з метою 

попередження нервових зривів, емоційного перенапруження і вчасному 

запобіганню виникнення стресових ситуацій під час керування повітряних 

суден [3]. 

На сьогодні широко використовуються різноманітні спеціалізовані тести, 

опитувальники та бесіди з фахівцем згідно з протоколом для виявлення ознак 

емоційного вигорання [4]. Впровадження будь-якої методики в професійну 

практику виконується за трьома основними етапами, що зображено на рис.1. 

 
 

Рисунок 1 – Узагальнена схема основних етапів впровадження тестування в 

дослідженні психоемоційного стану людини 

 

Проаналізувавши переваги та недоліки наявних методик діагностування 

емоційного вигорання, найбільш відповідними поставленому завданню 

дослідження є методика В. Бойко [2] (встановлення провідних симптомів, фаз 

емоційного вигорання (напруга, резистенція і виснаження)) та опитувальник 

для оцінювання синдрому психічного вигорання (діагностування емоційного 

виснаження, деперсоналізації, редукції особистих досягнень) [2]. В розробку 

програмного модуля був закладений тест Бойко, оскільки він дозволяє 

дослідити в динаміці психоемоційний стан людини під час професійної 

діяльності з тривалим впливом ряду несприятливих стрес-факторів [4, 5]. 

Методика дозволяє виділити наступні 3 фази стресу: «напруга», «резистенція» 

та «виснаження». Матеріал тесту складається з 84-ох тверджень, щодо яких 

необхідно висловити ставлення у вигляді однозначних відповідей «так» чи «ні». 

Аналіз відповідей відбувається за допомогою так званих «ключів», а отриманий 

результат у вигляді сформованого попереднього звіту надає об’єктивізовану 

оцінку психоемоційного стану досліджуваного. Основними перевагами 

розробки програмного засобу є: автоматизація процесу тестування, що веде до 

значної економії часу (7-10 хвилин); портативна версія може бути завантажена 

на будь-якому сенсорному або цифровому пристрої, окрім ноутбука чи 

персонального комп’ютера; можливість виконання експрес-діагностики та 

спостереження змін емоцій в динаміці; можливість індивідуального 

налаштування фону та кольорової гамми тесту питань та варіантів відповідей 
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[6–7]. Структурна схема послідовних блоків розробленого програмного модуля 

представлена на рис.2. 
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Рисунок 2 – Структурна схема програмного модуля діагностики емоційного 

вигорання льотного складу 

 

Першим етапом організації тестування є створення облікового запису та 

присвоєння індивідуального номера кожному учаснику льотного складу для 

його ідентифікації в комп’ютерній системі та збереження персональних даних. 

Блок тестування має додаткові функції налаштування візуалізації питань, 

враховуючи індивідуальне кольорове сприйняття пілота. Кількість тестів можна 

модифікувати для виконання експрес-діагностики, оскільки 84 твердження 

використовуються у випадку загального дослідження для визначення фаз 

«напруга», «резистенція» або «виснаження». Після завершення випробування 

відповіді дешифруються за спеціальними «ключами», потім результати 

аналізуються за шкалами бального оцінювання та формується попередній звіт. 

Фахівець вивчає попередньо сформований звіт з розділенням даних за фазами 

стресу та отриманою кількістю балів та надає свої рекомендації. Завершальним 

етапом є збереження повних даних тестування та резервної копії в 

спеціалізованому сховищі. Приклад робочого вікна розробленого програмного 

засобу зображено на рис. 3. 

 

Рисунок 3 – Варіант робочого вікна програмного засобу, підлаштованого 

індивідуально для одного з учасників тестування 

 

Таким чином, спеціалізоване програмне заперечення дає змогу виконати 

експрес-діагностику емоційного вигорання у пілотів будь-якого профілю та 

якісно проводити обробку результатів. Отримані звіти досліджень можуть 

зберігатися та використовуватися для попередження нервових зривів та 

емоційного перенапруження  льотного складу. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 3D-СКАНИРОВАНИЯ ПРИ 

ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЛОЩАДИ ПОРАЖЕННЫХ УЧАСТКОВ КОЖИ 

 

Работа посвящена применению пространственного сканирования при 

диагностике заболеваний кожи. Предлагается использовать метод 3D 

сканирования для определения площади поверхности пораженного участка на 

коже при генерализованных дерматитах. Рассматриваются принципы работы 
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