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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ CКОРОЧЕНЬ 
 

АППК апаратно-програмний психофізіологічний комплекс  
АС автоматична система   
АТ артеріальний тиск   
БЗЗ біологічний зворотний зв’язок   
ЕЕГ електроенцефалограма   
ЕКГ електрокардіограма   
ЕМГ електроміограма   
ЗС Збройні Сили   

ЗТП зразковий типологічний профіль   
ІАПДК інтегральний автоматизований психофізіологічний комплекс 

ІКВ інтегральний критерій відповідності   
ІПЯ індивідуально-психологічні якості   
КПС карта психололгічного супроводження  

КЧСМ критична частота злиття світлових миготінь  
МНТК міжгалузевий науково-технічний комплекс  

МО Міністерство оборони   
МПСК мотивація професійного самовдосконалення  

ОЧ оперативний черговий    
ПВЯ професійно важливі якості    
ПЗ програмні засоби    

ППФТ пристрій психофізіологічного тестування   
ПТК програмно-технічний комплекс    
ПТП поточний типологічний профіль    
ПФС психофізіологічний стан    
РМІ робоче місце інструктора    

СЗМР складна зорова моторна реакція   
СПР система прийняття рішень    
ТС тривожний стан    

ФПГ фотоплетизмограма    
ФС функціональний стан    

ЦНС центральна нервова система    
ЧСС частота серцевих скорочень    
ШГР шкірно-гальванічна реакція    
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ВСТУП 
 
Сучасний етап військової служби, особливо в армії, що перехо-

дить на професійну основу, характеризується підвищеними інформа-
ційними, фізичними і психоемоційними навантаженнями, зростанням 
витрат функціонального резерву організму, підвищенням рівня персо-
нальної відповідальності за якість професійної діяльності та «ціну» 
помилок. Нажаль, сьогодні кандидати на службу за контрактом, в 
своїй більшості не володіють необхідними якостями для виконання 
професійних обов’язків незалежно від будь-яких зовнішніх умов. То-
му стає зрозумілим, яку важливу роль в становленні професійної армії 
відіграє необхідність психофізіологічного, соціально-психологічного 
відбору і супроводу бойової підготовки з оцінкою можливостей осо-
бистісного фактора в формуванні, збереженні і підтриманні необхід-
ного рівня боєспроможності і боєздатності. 

Соціальні процеси, що розвиваються у всьому світі, сприяють 
зниженню військової напруженості в міжнародних відносинах і знач-
ному скороченню Збройних Сил. Разом з тим, вимоги до боєздатності 
і боєготовності армії і флоту не тільки не зменшуються, а навіть збі-
льшуються. Тому підтримка високої бойової готовності Збройних Сил 
України при зниженні їх чисельного складу є однією з найактуальні-
ших проблем сьогодення. Частково вона може бути вирішена за раху-
нок якісного підбору і підготовки військовослужбовців за контрактом, 
особливо офіцерських кадрів, оскільки офіцер є центральною фігурою 
в здійсненні бойової підготовки особового складу, забезпеченні пра-
вильної експлуатації і збереженні техніки та озброєння. Сьогодні 
практично всі держави світу проявляють турботу про вдосконалення 
системи підготовки та відбору кваліфікованих кадрів, особливо для 
керівного складу. 

Одним з напрямів вирішення цієї задачі є професійний психофізі-
ологічний відбір кандидатів на військову службу за контрактом та у 
військові навчальні заклади, що готують фахівців з організації, управ-
ління і керівництва військами, як в мирний час, так і в бойових умовах. 

Військова служба в Збройних Силах України, як і в більшості кра-
їн СНД, починається з військкомату, який є основним елементом в 
системі призову на строкову службу, а в останні роки – виконує фун-
кції з набору на контракт для професійної армії. Завдання, які покла-
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дено на військкомати в частині строкової служби, полягають, по-
перше, в підготовці і безпосередньому проведенні призову; по-друге, 
в організації і забезпеченні чіткої роботи призовної комісії; по-третє, в 
проведенні медичних комісій безпосередньо на території військкомату 
з метою отримання медичного висновку відносно здоров’я призовників. 

Протягом багатьох останніх років, мова йде про військову рефор-
му Української армії з метою зробити її високопрофесійною, надій-
ною і здатною захистити, в разі необхідності, свій народ. Це обумов-
лює ще одну додаткову функцію військкоматів, а саме – відбір канди-
датів на службу за контрактом. Найбільше розповсюдження сьогодні 
отримав змішаний принцип комплектування, коли в одній військовій 
частині служать і контрактники і строковики. Строкова служба забез-
печує підготовку молодого покоління, яке є своєрідним мобілізацій-
ним ресурсом. Іншим джерелом для постачання кандидатів на контра-
ктну службу стають створювані регіональні центри комплектування,  
на які покладено завдання відбору, підготовки кадрів із молоді та пе-
репідготовки колишніх солдат строкової служби, звільнених в запас. 

Ще один шлях поповнення лав контрактників лежить безпосеред-
ньо на керівництві військових частин, яким дано право укладати кон-
тракти між кандидатами і командуванням. Головною перевагою слу-
жби за контрактом є її достатньо непогана стабільність, матеріальне 
забезпечення, наявність пакету соціальних пільг, в тому числі і стосо-
вно житла. 

Актуальність існуючої проблеми визначається її слабким опрацю-
ванням; необхідністю критичного осмислення існуючих поглядів на 
військовий професійний відбір і його вдосконалення; гострою потре-
бою в простій і надійній методиці виявлення осіб, здібних до служби, 
навчання в військових навчальних закладах та до управлінської діяль-
ності, пов’язаної з підвищеним психоемоційним навантаженням; не-
обхідністю подальшого вдосконалення системи професійного відбору 
кандидатів на службу за контрактом у відповідності до вимог сучас-
ного етапу розвитку військової справи. 
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РОЗДІЛ 1. 
ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ, ПРИНЦИПІВ І ЗАСОБІВ 

ПЕРВИННОГО ВІДБОРУ НА СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ В 
ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ 

1.1. Аналіз  та  обгрунтування  застосування математичних 
 методів для завдань психологічного відбору персоналу 

Математичні методи в медицині і психололгії – це сукупність ме-
тодів кількісного вивчення та аналізу стану і (або) поведінки об’єктів і 
систем, що відносяться до медицини і охорони здоров’я. В коло явищ, 
які вивчаються за допомогою математичних методів, входять процеси, 
що відбуваються на рівні цілісного організму, його систем, органів і 
тканин (у нормі і при патології); захворювання і способи їх лікування; 
прилади і системи медичної техніки; аспекти популяцій і організацій-
ної поведінки складних систем в охороні здоров’я; біологічні процеси, 
що відбуваються на молекулярному рівні. 

Ступінь математизації наукових дисциплін служить 
об’єктивною характеристикою глибини знань про предмет, що 
вивчається. Багато явищ фізики, хімії, техніки описується за допомо-
гою математичних методів досить повно. В результаті ці науки дося-
гли високого ступеня теоретичних узагальнень. У біологічних нау-
ках математичні методи поки що грають допоміжну роль через 
складність об’єктів, процесів і явищ, варіабельність їх характеристик, 
наявність індивідуальних особливостей. Систематичні спроби викори-
стовувати математичні методи у біомедичних дослідженнях почалися 
в 80-х pp. 19 століття. Загальна ідея кореляції, висунута англійським 
психологом і антропологом Гальтоном (F. Galton) і вдосконалена 
англійським біологом і математиком Пірсоном (K. Pearson), виникла 
як результат спроб обробки біомедичних даних. Так само, із спроб 
розв’язати біологічні проблеми, народилися відомі методи прик-
ладної статистики.  

Починаючи з 40-х pp. минулого століття математичні методи 
проникають в медицину і біологію через кібернетику та інформа-
тику. Найбільш розвинені математичні методи у біофізиці, біохімії, 
генетиці, фізіології, психології, медичному приладобудуванні, 



 

 10

створенні біотехнічних систем. Завдяки математичним методам 
значно розширилася область пізнання основ життєдіяльності і 
з’явилися нові високоефективні методи діагностики і лікування.  

Все більшу роль у впровадженні математичних методів у ме-
дицину і психологію відіграють ЕОМ. Зокрема, застосування мето-
дів математичної статистики полегшується тим, що стандартні паке-
ти прикладних програм для ЕОМ забезпечують виконання основ-
них операцій зі статистичної обробки даних. Математичні 
методи перетинаються із методами кібернетики та інформатики, що 
дозволяє одержувати точніші висновки і рекомендації, впроваджувати 
нові засоби і методи лікування та діагностики. 

Математичні методи застосовують для опису біомедичних проце-
сів (перш за все нормального і патологічного функціонування організ-
му і його систем) в двох основних напрямах. Для обробки біомедич-
них даних використовують різні методи математичної статистики, 
вибір яких у кожному конкретному випадку ґрунтується на характері 
розподілу даних, що аналізуються. Ці методи призначені для 
виявлення закономірностей, властивих біомедичним об’єктам; 
пошуку подібностей і відмінностей між окремими групами об’єктів; 
оцінки впливу на них різноманітних зовнішніх факторів і т. п. На 
основі певної гіпотези про тип розподілу даних, що вивчаються, ви-
користання відповідного математичного апарату з тією або іншою 
достовірністю встановлює властивості біомедичних об’єктів, формує 
практичні висновки і рекомендації. Описи властивостей об’єктів, що 
одержують за допомогою методів математичної статистики, назива-
ють інколи моделями даних, які не містять будь-якої інформації або 
гіпотези про внутрішню структуру реального об’єкта і опираються 
лише на результати інструментальних вимірювань. 

Інший напрям, що пов’язаний з моделями систем, ґрунтується на 
математичному описі об’єктів і явищ, які змістовно використовують 
відомості про структуру систем, що вивчається, механізми взаємодії 
їх окремих елементів тощо. Розробка і практичне використання мате-
матичних моделей систем (математичне моделювання) складають пер-
спективний напрям застосування математичних методів у біології, 
психології і медицині. 
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Статистичні методи обробки стали звичним і широко поширеним 
апаратом для працівників медицини і охорони здоров’я. Однак їх ви-
користання спричиняло низку проблем принципового характеру, 
пов’язаних з вибором адекватного завдання методу статистичної 
обробки і обґрунтованого його застосування.  

Існує декілька основних понять, необхідних для ефективного ви-
користання методів сучасної багатовимірної статистики. 

Статистична сукупність – поняття, яке лежить в основі всіх ста-
тистичних методів. Об’єкти, з якими мають справу в медицині, 
мають велику варіабельність – їх характеристики змінюються в часі 
і просторі в залежності від багатьох факторів, а також суттєво відріз-
няються один від одного, Характеристики таких об’єктів зазвичай 
представляють у вигляді матриці спостережень, де стовпці відповіда-
ють різним ознакам, а рядки – або різним об’єктам, або послідовним в 
часі спостереженням за одним і тим же об’єктом. 

Через варіабельність вимірюваних ознак доводиться вважати їх 
значення випадковими величинами і користуватися імовірнісними 
(стохастичними) постановками задач: матриця спостережень є вибір-
кою, або вибірковою сукупністю випадкових величин із деякої гене-
ральної сукупності. Сама генеральна сукупність зазвичай трактується 
як множина об’єктів певного типу або як сукупність всіх можливих 
реалізацій будь-якого явища. Основними задачами статистичного 
дослідження є виявлення і аналіз закономірностей, властивих 
об’єктам у вибірці, з метою встановлення можливості і достовірності 
перенесення зроблених висновків на генеральну сукупність [1]. 

Ознаки, що характеризують об’єкти в медицині і охороні 
здоров’я, підрозділяються на кількісні, порядкові і якісні. Для кількі-
сних ознак можна вказати точну характеристику – число (напри-
клад, вага, зростання, дані аналізів). 

Для порядкових ознак (рангових, коли кожній градації ставиться 
у відповідність число – ранг) точна характеристика неможлива, але 
можна вказати ступінь визначеності відповідної властивості (хрипи в 
легенях – одиничні, множинні; інтенсивність кашлю – слабка, сере-
дня, сильна, дуже сильна). Якісні ознаки не піддаються впорядкову-
ванню або ранжируванню (колір очей – блакитний, сірий, карий). 
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Зазвичай об’єкти в біології і медицині можна описати множиною 
ознак одночасно. Набір ознак, що враховуються при дослідженні, 
називається простором ознак. Значення всіх цих ознак для даного 
об’єкту однозначно визначають його положення як точку в просторі 
ознак. Якщо ознаки розглядаються як випадкові величини, то точка, 
що описує стан об’єкта, займає в просторі ознак випадкове положення. 

Закон розподілу випадкової величини – це функція, що визначає 
ймовірність того, що яка-небудь ознака приймає задане значення 
(якщо воно дискретне) або попадає в заданий інтервал значень (якщо 
він безперервний). При великому числі вибіркових даних, значення 
яких варіюють закон розподілу може бути апроксимований гістогра-
мою, для побудови якої інтервал значень ознаки розбивається на 
рівні ділянки, для яких підраховується частота попадання випад-
кової величини. При нескінченному збільшенні числа спостережень і 
ділянок частота прагне до ймовірності, а вид гістограми наближа-
ється до кривої, що виражає функцію щільності (або щільність ймо-
вірності) випадкової величини. 

Закони розподілу можуть бути одновимірними і багатовимі-
рними. В останньому випадку закон описує ймовірність появи поєд-
наних значень ознак або попадання їх в деяку область простору 
ознак. У прикладній статистиці особливу роль грають декілька 
найбільш частіше використовуваних законів розподілу, напри-
клад гіпотеза про нормальний розподіл (закон Гауса), функція щіль-
ності ймовірності f (х) для якого має вигляд [2]: 

2

2
( )

21( )
2

x m

f x e σ

α π

−
⋅= ⋅

⋅ ,                                  (1.1) 

де m – математичне очікування; σ  – середньоквадратичне (стандарт-
не) відхилення; e – основа натуральних логарифмів (e = 2,718...). 

Оцінка математичного очікування m по вибірці (вибіркове серед-
нє) також є випадковою величиною, яка описується так званим 
розподілом Стьюдента. Цей розподіл залежить від числа спостере-
жень (ступенів свободи) і наводиться в довідниках з прикладної ста-
тистики. Критерій Стьюдента (t-критерій) використовується для 
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оцінки і порівняння середніх значень нормально розподілених випад-
кових величин [2].  

Вибіркова дисперсія також є випадковою величиною, розподіл 
якої отримав назву розподілу х2 (xi – квадрат) Пірсона (по імені 
одного з основоположників біометрії). Таблиці значень х2 включені у 
всі посібники із статистики. На підставі розподілу х2 будуються довір-
чі інтервали випадкових величин. 

Для порівняння вибіркових дисперсій двох серій спостережень 
використовують розподіл Фішера, який залежить від числа ступенів 
свободи обох вибірок і також представленні в табличній формі. Кри-
терій Фішера (F-критерій) застосовується для порівняння вибірко-
вих дисперсій і формування оцінок в регресійному, дисперсійно-
му і дискримінантному аналізі [2]. 

Перераховані типи розподілів відносяться до безперервних випад-
кових величин. Для дискретних випадкових величин використовуєть-
ся розподіл Пуассона (закон рідкісних явищ): 

( ) ( )
!

k

p k P Y k e
k

λλ −= = = ⋅ ,                             (1.2) 

де р(k) – ймовірність того, що випадкова величина приймає значення, 
рівне будь-яке цілому числу. 

Також для дискретних випадкових величин застосовується закон 
розподілу числа взаємовиключних подій при кінцевому числі випро-
бувань (біноміальний розподіл). Ці розподіли використовуються для 
опису випадкових значень параметрів в медичній діагностиці, при 
аналізі процесів популяцій тощо. 

Статистичне оцінювання застосовують в медичних дослідженнях, 
коли отриманих даних недостатньо для встановлення виду функції 
розподілу випадкових величин. В цьому випадку припускають, що 
реалізується один із законів розподілу, а матрицю спостережень ви-
користовують для оцінки параметрів цього закону. 

Статистичні оцінки можуть бути точковими або інтервальними. 
У першому випадку оцінка дається у вигляді чисел (як правило, 
це середнє значення і дисперсія). У другому випадку визначається 
інтервал, в якому досліджувана випадкова величина знаходиться із 
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заданою ймовірністю. Отримані оцінки повинні відноситися до гене-
ральної сукупності. Інтервальна оцінка генерального середнього (ма-
тематичного очікування) проводиться на основі розподілу Стьюдента 
(з числом спостережень не більше 50–60) або на основі гіпотези про 
нормальний розподіл (при більшому числі спостережень). Для 
оцінки генеральної дисперсії застосовується розподіл х2. Інтервал, 
в якому із заданою ймовірністю знаходиться генеральний параметр, 
називається довірчим інтервалом, а сама така ймовірність – довірчою 
ймовірністю. У медичних дослідженнях використовують три пороги 
довірчої ймовірності b: 0,95; 0,99; 0,999. Чим точнішим потрібний 
результат, тим більшим порогом задається дослідник і тим ширше (за 
інших рівних умов) виходить довірчий інтервал. У статистиці разом з 
поняттям довірчої ймовірності вживається термін «рівень значущос-
ті». Відповідно застосовуються три рівні значущості 0,05; 0,01 і 
0,001 [2]. 

Перевірка статистичних гіпотез використовується найчастіше для 
визначення належності двох наявних вибірок до однієї і тієї ж генера-
льної сукупності. Подібні завдання виникають, наприклад, при 
аналізі захворюваності, ефективності лікарських препаратів та ін. 

Гіпотеза про те, що обидві вибірки не відрізняються, тобто нале-
жать до однієї генеральної сукупності, називається іноді нуль-
гіпотезою. Ця гіпотеза приймається, якщо її значущість, що отриму-
ється на підставі статистичних критеріїв, перевищує допустимий по-
ріг (р>0,95). Проте при р<0,95 відкинути цю гіпотезу не можна: від-
повідь залишається невизначеною і для отримання остаточного 
висновку потрібні додаткові дані. Гіпотеза відкидається лише в тому 
випадку, якщо її значущість (ймовірність правильності) стає меншою 
заданого стандартного порогу. 

При перевірці статистичних гіпотез використовуються парамет-
ричні і непараметричні критерії. У першому випадку проводиться 
порівняння параметрів двох вибіркових розподілів (середніх і диспе-
рсій) і робиться висновок про рівність або відмінність цих параметрів 
в генеральних сукупностях. Гіпотеза про рівність середніх значень 
перевіряється критерєм Стьюдента, рівність дисперсій – за критерієм 
Фішера [2]. 
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Останніми роками велику популярність отримали непараметричні 
критерії (Уїлкоксона, Колмогорова–Смірнова та ін.), перевагою яких 
є те, що вони не містять обмежень, які виходять з гіпотез про тип 
розподілу випадкових величин, а опираються на єдиний принцип – 
безперервності розподілів [1]. 

Ці критерії застосовуються і для аналізу порядкових даних. Проте, 
в порівнянні з параметричними методами, вони менш чутливі до 
відмінностей у вибірках. Найчастіше непараметричні критерії вико-
ристовуються для порівняння емпіричного розподілу з теоретичним, 
зокрема при перевірці наявної статистичної сукупності на приналеж-
ність до типу нормальних розподілів. 

Дисперсійний аналіз – статистичний метод, який вживається для 
виявлення впливу окремих факторів (кількісних, порядкових або які-
сних) на ознаку, що вивчається, і оцінку ступеня цього впливу. Як-
що вивчається дія кількісного чинника, то заздалегідь проводить-
ся його розбиття на градації. Для кожної градації підраховується 
середнє значення ознаки, що вивчається, потім дисперсія середнього 
по градаціях фактора щодо загального середнього і, нарешті, загальна 
дисперсія показника, що вивчається (незалежно від значення фактора). 

У теорії дисперсійного аналізу показано, що загальна диспер-
сія D дорівнює дисперсії середніх по градаціях фактора DF (частка 
дисперсії за рахунок дії досліджуваного фактора – визначена диспе-
рсія) плюс залишкова дисперсія за рахунок дії випадкових факторів 
(DS): D=DF+DS. Чим більша ця величина, тим сильніший вплив фак-
тора на ознаку, що вивчається [2]. 

Регресійний аналіз. Регресією називається залежність середньо-
го значення однієї випадкової величини від деякої іншої (або від декі-
лькох випадкових величин), а регресійним аналізом – розділ матема-
тичної статистики, який об’єднує прикладні методи дослідження ре-
гресійних залежностей. Регресійний аналіз отримав велику 
популярність у зв’язку з розповсюдженням ЕОМ. 

Якщо xi і уі – спостережувані випадкові величини, ei – випадкова 
помилка з нульовим математичним очікуванням, то регресія запису-
ється у вигляді 

( ) , 1, 2,..., ,= + =i i iy f x e i N                                     (1.3) 
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де f – функція регресії. 
Якщо xi – скалярна величина (число), то регресія називається 

парною (що зв’язує пару випадкових величин), якщо xi – вектор, то 
множинною. 

Завданням регресійного аналізу є знаходження «найкращої» 
функції f, що описує залежність у від х. Оцінка проводиться або за 
методом найменших квадратів, або за методом максимуму правдопо-
дібності (що можливе тільки при відомому розподілі величин у). 

При використанні регресійного аналізу важливо правильно виб-
рати вигляд і ступінь складності регресійної моделі. Класичний 
шлях полягає в обліку біологічних, фізичних і інших передумов, а 
якість отриманої моделі оцінюється з величини залишкових відхилень.  

Факторний аналіз – сукупність методів дослідження багатовимір-
них ознак за рахунок зниження їх розмірності (шляхом введення так 
званих загальних факторів, які безпосередньо спостерігатися не 
можуть). У медицині і психології методи факторного аналізу засто-
совуються для вирішення двох взаємопов’язаних задач: угрупування 
початкової системи ознак на основі їх кореляційних зв’язків і стис-
нення інформації за рахунок побудови системи узагальнених інди-
каторів. 

У факторній моделі кожна початкова ознака представляється 
у вигляді комбінації нових показників (загальних факторів), число 
яких, як правило, встановлюється менше числа початкових. Такий 
метод опису зручний, наприклад, для отримання узагальнених інде-
ксів, що характеризують стан системи охорони здоров’я різних 
регіонів або однорідних установ (початкові показники замінюють-
ся набором узагальнених показників, що визначають ресурсне забез-
печення, якість лікарського обслуговування і тому подібне). 

Недоліком факторного аналізу є складність змістовної інтерпре-
тації загальних факторів. 

Кластерний аналіз – група методів статистичної обробки, яка 
включає методи класифікації об’єктів, в т. ч. автоматичні, на основі їх 
подібності. Кластерний аналіз, як і факторний, «стискає» інформацію. 
Але якщо факторний аналіз знижує розмірність простору ознак, то 
кластерний зменшує число даних об’єктів. Сукупність об’єктів роз-
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бивається на кластери – групи об’єктів, що мають схожі властивостя-
ми, тому замість всієї групи можна розглядати один об’єкт, що харак-
теризує її. Кластерний аналіз включає методи, які початково не бе-
руть до уваги ймовірнісну природу оброблюваних даних. При поста-
новці задач кластеризації число кластерів, на яке повинна бути 
розбита початкова множини об’єктів, може задаватися заздалегідь 
або виявлятися в процесі вирішення. 

Алгоритми кластерного аналізу направлені на отримання найкра-
щої, в певному значенні, якості розбиття сукупності об’єктів на групи. 

Розпізнавання образів. Характерною особливістю одного з підхо-
дів до розробки алгоритму розпізнавання є застосування навчаль-
ної вибірки («навчання з вчителем»). Як навчальна вибірка викори-
стовується група об’єктів із заздалегідь встановленим класом прина-
лежності. При реалізації іншого підходу розпізнавання («без 
вчителя») завдання полягає в пошуку такого способу класифікації, 
який дозволяє отримувати найкраще розбиття груп об’єктів на класи 
(образи). Методи розпізнавання образів широко поширені в медицині 
– в машинній діагностиці, при виділенні груп ризику, виборі альтер-
нативних тактик лікування і так далі [3]. 

Розроблено велике число підходів для розпізнавання образів. 
Найчастіше застосовуються методи аналізу дискримінанта, метод 
Байєса, метод узагальненого портрета, метод найближчого сусіда. 

Математичне моделювання систем є другим грунтовним на-
прямом застосування математичних методів у медицині. Основ-
ним поняттям, використовуваним при такому аналізі, є математична 
модель системи. 

Під математичною моделлю розуміється опис будь-якого класу 
об’єктів або явищ, виконаний за допомогою математичної символі-
ки. Модель є компактним записом деяких істотних відомостей про 
явище, що моделюється і накопичених фахівцями в конкретній 
області [4]. 

У математичному моделюванні виділяють декілька етапів. Ос-
новним є формулювання якісних і кількісних закономірностей, що 
описують основні риси явища. На цьому етапі необхідне широке за-
лучення знань і фактів про структуру і характер функціонування сис-
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теми, її властивості і прояви. Етап завершується створенням якісної 
(описової) моделі об’єкта, явища або системи. Цей етап не є специфі-
чним для математичного моделювання. Словесний (вербальний) опис 
(часто з використанням цифрового матеріалу) у ряді випадків є кінце-
вим результатом фізіологічних, психологічних, медичних досліджень. 
Математичною моделлю опис об’єкта стає тільки після того, як воно 
на наступних етапах перекладається мовою математичних термінів. 
Моделі залежно від використовуваного математичного апарату під-
розділяються на декілька класів. У психології, медицині і біології 
найчастіше застосовуються описи за допомогою рівнянь. У зв’язку із 
створенням комп’ютерних методів розв’язання так званих інтелектуа-
льних задач почали розповсюджуватися логічно-семантичні моделі. 
Цей тип моделей використовується для опису процесів ухвалення 
рішень, психічної і поведінкової діяльності та інших явищ.  

Після запису математичної моделі проводиться її аналіз з погляду 
адекватності завданню, яке планується вирішувати з її допомогою, – 
верифікація моделі. Верифікація полягає в тому, що на створеній 
моделі відтворюється послідовність модельованих явищ або процесів, 
для яких є достовірний експериментальний матеріал. При певному 
збігу результатів розрахунку з експериментальними даними модель 
вважається адекватною [5].  

Компарт-ментальне моделювання поширене в медицині і біоло-
гії. Згідно з визначенням американського фармаколога і біохіміка 
Шеппарда, компартмент – це деяка кількість речовини, що виділяється 
в біологічній системі і має властивість єдності, тому в процесах транс-
порту і хімічних перетворень його можна розглядати як єдине ціле. 
Наприклад, як особливі компартменти розглядають весь кисень в 
легенях, всю вуглекислоту у венозній крові, кількість введеного 
препарату в міжклітинній рідині, запас глікогену в печінці і тому 
подібне. Моделі, в яких досліджувана система представляється у ви-
гляді сукупності компартментів, потоків речовини між ними, а також 
їхніх джерел, називаються компартментальними [1]. 

У компартментальній моделі кожному компартменту відповідає 
своя змінна стану – кількісна характеристика компартмента (концент-
рація, маса речовини, парціальний тиск газу і тому подібне). Речовина 
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потрапляє в систему через джерела – природні (фізіологічні процеси 
зовнішнього дихання, наприклад джерело кисню) або штучні (крапе-
льниця або ін’єкції); видаляються через стоки – природні (напри-
клад, нирки) або штучні (наприклад, апаратура гемосорбції). Тем-
пи (швидкості) потоків речовини з одного компартменту в інший час-
то передбачаються пропорційними концентраціям або кількостям 
речовини в компартменті. 

Інтегровані і мінімальні моделі. В математичному моделюванні 
виділяють дві незалежні задачі, де використовуються моделі. Пе-
рша носить теоретичний характер і направлена на розшифрування 
структури систем, принципів її функціонування, оцінювання ролі і 
потенційних можливостей конкретних регуляторних механізмів і тому 
подібне. Моделі, що створюються для таких задач, носять назву інте-
грованих (інтегральних). У них намагаються найповніше врахувати 
наявні дані про структуру системи, ввести максимально можливе чис-
ло параметрів і змінних. З накопиченням знань про біологічний 
об’єкт в інтегрованих моделях спостерігається тенденція до 
ускладнення структури і підвищення розмірності рівнянь, що опи-
сують їх. 

Інша задача має більш практичну спрямованість. У медици-
ні вона застосовується, наприклад, з метою отримання конкретних 
рекомендацій для одного хворого або групи хворих з однаковим діаг-
нозом: визначення оптимальної добової дози препарату для конкре-
тного хворого при різних режимах харчування, фізичного наванта-
ження і так далі. У моделях цього типу свідомо обмежується склад-
ність опису, тому вони часто називаються мінімальними [5]. 

Якщо для інтегральних моделей досить виконати вимоги верифі-
кації, тобто забезпечити якісний збіг основних процесів в моделі і 
оригіналі, несуперечність моделі початковим теоріям і фактам, то 
при розробці мінімальних моделей вимоги до їх адекватності зрос-
тають. Індивідуалізація математичного опису вимагає спеціальної 
процедури, яка в теорії управління і кібернетиці називається іден-
тифікацією. Ідентифікація – кількісний вибір параметрів моделі, що 
дає найбільш близький збіг з результатами контрольних експеримен-
тів (наприклад, в сенсі мінімуму середньоквадратичної помилки 
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або з інших статистичних критеріїв). Розроблені численні методи 
ідентифікації, що дозволяють вирішити цю задачу для лінійних моде-
лей. У нелінійних випадках для ідентифікації застосовують 
комп’ютерні процедури (в т. ч. евристичні). 

Вибір тих або інших математичних методів при описі і досліджен-
ні біологічних і медичних об’єктів залежить як від індивідуальних 
знань фахівця, так і від особливостей вирішуваних задач. 

1.2. Принципи психологічного відбору кандидатів на сучасному 
етапі розвитку ЗС України 

Відбір персоналу — це серія заходів і дій, що здійснює підприємс-
тво або організація для виявлення зі списку заявників особи або осіб, 
що як найкраще підходять для вакантного місця роботи [6]. 

1.2.1. Оцінювання кандидатів 

Незважаючи на те, що існує велика кількість різних підходів до 
оцінки персоналу, всі вони мають спільний недолік – суб’єктивність, 
коли рішення багато в чому залежить від того, хто використовує ме-
тод, або того, кого він залучає як експерта [7]. 

Проблему об’єктивності оцінки можна було б сформулювати у ви-
гляді окремих вимог до оцінної технології. Вона повинна бути побу-
дована так, щоб кандидат був оцінений:  

 об’єктивно – незалежно від будь-чиєї особистої думки або окре-
мих суджень;  

 надійно – відносно вільно від впливу ситуативних факторів (на-
строю, погоди, минулих успіхів і невдач, можливо випадкових);  

 достовірно відносно діяльності – оцінюватися повинен реальний 
рівень володіння навичками – наскільки успішно людина справляєть-
ся зі своєю справою;  

 з можливістю прогнозу – оцінка повинна давати дані про те, до 
яких видів та на якому рівні діяльності людина здатна потенційно 
безпомилково працювати;  
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комплексно – оцінюється не тільки кожний із членів колективу, 
але і зв’язки та відносини всередині, а також, можливості структури в 
цілому;  

доступно – процес оцінювання й критерії оцінки повинні бути 
доступні не вузькому колу фахівців, а зрозумілі і оцінювачам, і спо-
стерігачам, і самим кандидатам (тобто мати властивість внутрішньої 
очевидності).  

Проведення оцінювальних заходів повинно не дезорганізовувати 
роботу колективу, а вбудовуватись у загальну систему кадрової робо-
ти таким чином, щоб реально сприяти її розвитку та удосконалюванню. 

1.2.2. Мотивація кандидатів 

Щоб зацікавити потенційних кандидатів службою в Збройних Си-
лах (ЗС) існують різні можливості: 

• Можливість швидкого росту, просування по службі. 
• Можливість самостійної роботи, без жорсткого контролю з боку 

керівництва.  
• Дружні відносини. Для багатьох людей високу привабливість 

має клімат командної роботи, коли кожен розуміє, який його внесок у 
спільну справу, коли він бачить, що успіх спільної справи залежить 
від зусиль всіх членів колективу. 

• Додаткові пільги. Якщо немає можливості запропонувати висо-
кий рівень оплати, варто визначити, які додаткові пільги можуть бути 
запропоновані для залучення висококваліфікованих кандидатів. 

1.2.3. Вимоги до критеріїв відбору кандидатів 

При встановленні критеріїв відбору повинні бути дотримані такі 
вимоги: валідність; повнота; надійність; необхідність і достатність 
критеріїв. 

Валідність критеріїв відбору. Валідність критеріїв означає, що 
критерії відбору повинні відповідати змісту служби й вимогам до 
посади, на яку відбувається відбір.  

Повнота критеріїв. Вимога повноти критеріїв, використовуваних 
при відборі означає, що вони повинні враховувати всі ключові харак-
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теристики, важливі для успішної служби на цій посаді. Неповнота 
критеріїв відбору може призвести до того, що будуть відібрані канди-
дати, що не задовольняють керівництво за деякими важливими робо-
чими показниками. 

Надійність критеріїв. Відбір на підставі встановлених критеріїв 
повинен забезпечувати точність і стійкість результатів. Результати, 
отримані в ході відбору, не повинні бути випадковими. 

Необхідність і достатність критеріїв. Не слід перевантажувати 
процес пошуку кандидатів і зайво скорочувати число можливих кан-
дидатів, беручи за основу критерії, які не є необхідними або 
обов’язковими для успішної служби на посаді.  

1.3. Методи психологічного тестування і відбору 

Як правило, до прийняття рішення про зарахування на посаду, ка-
ндидат повинен пройти кілька щаблів відбору. Комплекс використо-
вуваних методів відбору може містити в собі: 

1. Попередній відбір (аналіз інформації про кандидата, що міс-
титься у наданій документації: резюме стандартної форми, диплом, 
рекомендації та ін.). 

2. Збір інформації про кандидата (від інших людей). 
3. Заповнення бланка заяви та анкети. 
4. Попередня відбіркова бесіда (з тими, хто пройшов відбір по 

документах). 
5. Групові методи відбору. 
6. Особистісні опитувальники і тести (у тому числі психологічні 

та професійних здатностей). 
7. Співбесіда/інтерв’ю. 
8. Медичний огляд. 
9.  Ухвалення рішення. 
Важливим моментом організації й проведення тестування є ство-

рення тестової ситуації, у комплексне поняття якої включаються такі 
елементи тестової процедури, як зовнішні умови; взаємодія між керів-
ником тесту та респондентом; установки та очікування респондента; 
страх перед тестом [1]. 
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Об’єктивність тестової ситуації насамперед означає, що умови її 
проведення для всіх кандидатів повинні бути однакові і стандартизо-
вані; якщо, наприклад, для тестування на інтелект запрошені 
1000 чол., то результати тестування можуть бути порівняні тільки в 
тому випадку, якщо умови проведення процедури рівні, і можуть бути 
порівнянні між собою й умовами тих груп, на яких був створений і 
нормований тест. 

Найбільш ґрунтовно вивченою перешкодою є страх перед тесту-
ванням. Досвід психодіагностів показав, що респонденти, які відчу-
вають страх перед цією процедурою, можуть мати гірші результати, 
ніж інші. Однак залежність між результативністю і страхом дослідни-
ки вважають більш складною. В цілому, відповідно до їхніх рекомен-
дацій, варто розрізняти страх особистістний, і страх, індукований тес-
том. Почуття страху, індуковане умовами тесту, «при принципово 
низькому рівні, веде до підвищення, а при принципово високому рівні 
страху – до зниження показників респондентів». Дослідники вважа-
ють, що: 

1) страх дуже впливає на результати тесту не на користь полохли-
вих; 

2) кожна тестова ситуація, що не носить характеру гри або дослі-
дження, викликає страх, з яким одні справляються краще, ніж інші, і 
який на одних діє інакше, ніж на інших; 

3) нормальна тестова ситуація при загрозі нестачі часу підсилює 
почуття страху; 

4) постійний страх і страх перед тестуванням є перешкодами ще 
більшими, ніж інші, тому що показують на скільки індивідуум прив-
носить у тестову ситуацію свою власну історію і певні особливості, 
які невіддільні від вимірюваних якостей або здатностей [8]. 

1.3.1. Типи співбесід 

Існує кілька класифікацій співбесід щодо відбору кандидатів. Од-
ним з найпоширеніших є такий поділ [8]: біографічні співбесіди; ситу-
аційні співбесіди; критеріальні співбесіди. 
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Біографічні співбесіди будуються навколо фактів з життя канди-
дата, його минулого досвіду.  

Біографічна співбесіда дає можливість оцінити те, що кандидат 
уже зробив у своєму житті й на підставі цього припустити, наскільки 
успішно він зможе служити на посаді, на яку претендує. Обмеженість 
біографічної співбесіди полягає у неможливості оцінити сьогоднішній 
стан кандидата, його здатності й мотивацію. 

У ході ситуаційної співбесіди кандидатові пропонується вирішити 
одну або кілька проблем (практичних ситуацій). У якості таких часто 
використовуються реальні або гіпотетичні ситуації, пов’язані з майбу-
тньою професійною діяльністю кандидата. Співробітник, що прово-
дить співбесіду, оцінює як сам результат, так і методи, за допомогою 
яких кандидат знаходить рішення. Цей тип співбесіди дозволяє в бі-
льшій мері оцінити здатність кандидата вирішувати певні типи за-
вдань, ніж його аналітичні здатності в цілому. 

Критеріальна співбесіда являє собою інтерв’ю, під час якого кан-
дидатові задаються питання про те, щоб він зробив у певній ситуації 
(пов’язаній з майбутньою професійною діяльністю), а його відповіді 
оцінюються з погляду заздалегідь визначених критеріїв. Переваги 
цього виду співбесіди полягають у застосуванні питань і методів оці-
нювання, безпосередньо пов’язаних із професійною діяльністю, а та-
кож з можливістю легко ранжувати кандидатів, що відповідають на 
стандартні питання. Недоліки пов’язані з обмеженістю оцінюваних 
якостей кандидата і необхідністю ретельної попередньої підготовки. 

Найкращого результату можна досягнути, побудувавши співбесіду 
з кандидатом таким чином, щоб вона містила в собі елементи всіх 
видів інтерв’ю. Подібна співбесіда вимагає від людини, що його про-
водить, певного досвіду й багатобічної попередньої підготовки, але 
дозволяє досить об’єктивно й всебічно оцінити кандидата. 

1.3.2. Етапи співбесіди 

Незалежно від обраного інтерв’юєром типу співбесіди, вона по-
винна складатися з декількох етапів [9]: підготовки; «створення атмос-
фери довіри»; обміну інформацією (основна частина); висновку; оцінки. 
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Попередня підготовка має винятково важливе значення для успі-
шного проведення співбесіди. На цьому етапі необхідно детально 
вивчити досьє кандидата. Потім, необхідно визначити, як оцінювати 
кандидата. Більшість сучасних структур мають для цього стандартні 
форми, які варто переглянути безпосередньо перед співбесідою, щоб 
ще раз повторити критерії оцінювання. І, нарешті, потрібно підготува-
ти питання, які дозволять оцінити кандидата за обраними критеріями. 

«Створення атмосфери довіри». На початку співбесіди надто важ-
ливо зняти природну для такого моменту напруженість, дати можли-
вість кандидатові розслабитися і повністю продемонструвати свої 
якості.  

Після того, як контакт між учасниками співбесіди встановлений, 
можна переходити до основної частини інтерв’ю, однак, важливо 
пам’ятати про необхідність зберігати атмосферу довіри й доброзичли-
вості протягом всієї бесіди.  

Основна частина співбесіди являє собою обмін інформацією між 
його учасниками. Інтерв’юера цікавить та інформація, що дає можли-
вість оцінити здатність і бажання кандидата успішно служити в ЗС 
України, а не просто факти з його життя або історії, що він розповідає. 
Тому інтерв’юер повинен зберігати контроль за ходом співбесіди і 
виступати в ролі «провідного». У той же час, не слід придушувати 
ініціативу кандидата й повністю позбавляти його можливості задавати 
питання. Якщо інтерв’юер хоче надати кандидатові можливість «ви-
говоритися», йому варто використати відкриті питання, як-от: «Що Ви 
думаєте із приводу...? Розкажіть, будь ласка, про....» і т. п. Якщо ж 
його цікавить тільки думка кандидата, а не міркування, варто задавати 
закриті питання: «чи згодні Ви із таким твердженням?», «Скільки 
годин у день потрібно приділяти спілкуванню з підлеглими?». 

Завершення співбесіди повинне відбутися в той момент, коли цьо-
го хоче інтерв’юер. Для цього існує кілька спеціальних прийомів – 
запропонувати кандидатові поставити останнє запитання, почати по-
глядати на годинник або на двері, випрямитися, яніби збираючись 
вийти. У самому кінці інтерв’ю необхідно подякувати кандидату й 
пояснити йому подальший порядок розгляду його кандидатури та 
підтримки зв’язку з ним. 
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