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ВІЙСЬКОВОГО РАДІОТЕЛЕГРАФІСТА
Єщенко О. І.
Українська військово-медична академія, м. Київ
Проведений аналіз професійної діяльності військового радіотелеграфіста дозволив встановити ряд особливостей
його роботи, виділити професійно важливі якості, які сприяють підтримці його високої працездатності, а також,
що заважають діяльності. Проведення опитування фахівця щодо дії чинників трудового середовища допомогло
встановити ступінь напруженості праці за параметрами гігієнічної класифікації. У результаті було встановлено, що
з багатьох характеристик середовища обстежувана група фахівців розшаровується на дві чітко виражені підгрупи,
на які впливають виражені дії чинників напруженості праці. Додаткові дослідження напруженості праці по
модифікованому опитувальнику Karasek дозволили виявити деякі чинники середовища, що підвищують емоційну
напругу працівника. Також встановлено, що дія чинників, які характеризують умови праці, не є вираженою.
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Вступ
У сучасній армії роль засобів комунікації важко
переоцінити. Зв'язок завжди був і є засобом опера
тивного управління військами. Тому значення про
фесійної діяльності військового зв'язківця завжди
було одним з найважливіших для організації й
координування роботи всіх служб, що забезпе
чують обороноздатність країни. У цьому сенсі осо
бливу увагу слід приділити роботі військового
радіотелеграфіста. Річ у тому, що ця важлива діяль
ність у відкритій літературі обговорюється досить
слабо. Є лише деякі статті й дослідницькі роботи,
що відображають окремі сторони професійної
діяльності радіотелеграфіста [12, 13].
У той самий час, у зв'язку з впровадженням
нової техніки і сучасних технологій зв'язку, робота
радіотелеграфіста досить сильно ускладнюється, а,
отже, підвищується й напруженість його праці, що
впливає на надійність діяльності й здоров'я фахів
ців. Надійність операторської діяльності зумовлена
дією багатьох чинників. Відомо, що навіть високо
кваліфіковані оператори, що не мають спеціальної
підготовки до дій в аварійних ситуаціях, не забез
печують достатнього рівня надійності, оскільки
процес ухвалення рішення займає більше 75 %
часу від періоду її локалізації [2]. Таке збільшення
ухвалення рішення пов'язане не лише з недоліком
інформації, але в 50–60 % випадків зі страхом за
наслідки своїх дій, слабким вольовим імпульсом,
слабохарактерністю та ін. Дуже велику роль у під
тримці високої продуктивної діяльності відіграють
особові якості. Наприклад, у професійній діяльнос
ті військовослужбовців ГО МНС Росії спостері
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гають розвиток у 26 % осіб ознак нервово-психіч
ної нестійкості, що є несприятливою ознакою для
подальшого проходження служби [11]. Навіть
серед курсантів Військового інституту фізичної
культури, що пройшли психологічну комісію й кон
курсні іспити, було відібрано близько 20 % осіб,
схильних до прояву емоційного стресу [1].
Є відомості, що аналіз професійної діяльності
фахівця з експлуатації засобів радіозв'язку доціль
но проводити в наступних напрямах: спрямованість
особи; мотиви військово-професійної діяльності;
організаторські і вольові якості; етичні і комуніка
тивні якості; інтелектуальні якості, важливі для
успішної професійної діяльності; адаптивні якості;
властивості аналізаторів, які необхідні для профе
сійної діяльності [10]. У дослідженнях Р. А. Шпака
[12, 13] було встановлено, що інтенсивне й тривале
обслуговування сучасної військової техніки за умов
дефіциту часу й інформації, з вимушеною робочою
позою й обмеженою фізичною активністю суттєво
впливають на надійність професійної діяльності
військових радіотелеграфістів, а також на рівень
реалізації функціональних можливостей організму,
що в комплексі може привести до розвитку втоми і
перевтоми. Автором встановлено, що в денний та
вечірній час зафіксовано середній рівень надійності
в діяльності фахівців. У нічний період чергування
помітно суттєве зниження продуктивності, витри
валості та точності професійної діяльності. Най
ефективніше в цей час працюють особи з високим
рівнем сили нервових процесів.
Тому доцільно звернути увагу на деякі особливості
роботи військових радіотелеграфістів, всебічний ана
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ліз яких допоможе сформулювати вимоги до оптимі
зації умов і режимів праці цього контингенту служ
бовців, знизити ризик появи в них захворювань.
Мета дослідження – виявлення особливостей
професійної діяльності військових радіотелеграфіс
тів, встановлення їхніх професійно важливих якос
тей, і на цій основі оцінка напруженості їхньої праці.

Матеріали та методи дослідження
Дослідження особливих умов праці радіотелеграфіс
тів проводили за допомогою трьох опитувальників.
Один із них був розроблений на основі Гігієнічної
класифікації праці (2001 р.) [3], де до кожного пункту
класифікації потрібно було додати підпункт (клас
шкідливості), що відображає думку експерта, і за
10-бальною шкалою оцінити рівень напруженості
праці (1 – мало напружена праця; 10 – праця макси
мальної напруженості). Другий опитувальник – за
аналогічною шкалою відображав думки експертів
щодо рівня дії на них параметрів умов праці. Додатково
був використаний один із варіантів опитувальника
Karasek [14] для оцінки напруженості праці, який
часто застосовують у країнах з розвиненою ринковою
економікою. Шкали опитувальника аналізували,
таким чином, що мінімальна напруженість праці по
кожному з параметрів оцінювалася як 1 бал, а макси
мальна – як 4 бали. Група респондентів була сформо
вана з військових радіотелеграфістів – молодих чоло
віків приблизно однакового віку (40 осіб).

Результати дослідження та їх обговорення
Радіотелеграфіст обслуговує техніку зв'язку. Його
основними обов'язками є забезпечення достовірного
й безперервного зв'язку для організації своєчасного
й швидкого управління частинами й підрозділами
військ у зазначених видах бойової й повсякденної
діяльності. Радіотелеграфіст здійснює (прийом, ана
ліз) набір і видачу команд управління та контролює
правильність обміну цією інформацією. Він виконує
включення й контроль роботи апаратури.
Радіотелеграфіст несе добове чергування, забез
печуючи радіообмін у вказаному каналі зв'язку. Він
здійснює прослуховування ефіру, своєчасно й компе
тентно заповнює вахтову й експлуатаційну докумен
тацію, проводить щоденне технічне обслуговування
апаратури й, у разі виходу її з ладу, швидко усуває
виниклі несправності. Після «входження в зв'язок»
радіотелеграфіст викликає потрібних командирові
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кореспондентів. Діяльність цього фахівця, в основно
му, носить виконавчий характер – свої обов'язки він
виконує відповідно до вказівок командира відділення.
Його дії здійснюються за умов достатньо повної
визначеності вирішуваних завдань. Проте зустрі
чаються періоди роботи, що пов'язані з виконанням
позапланових команд, дефіцитом часу й інформації,
поганою якістю зв'язку, виходом з дії апаратури та ін.
У ці періоди роботи професійна діяльність радіотеле
графіста пов'язана з високою відповідальністю при
виконанні команд, є емоційно напруженою.
Свої обов'язки радіотелеграфіст виконує протя
гом добового чергування. Тривалість зміни – 24 год
(починаючи з 8:00 год ранку). Після зміни перед
бачена перерва тривалістю 48 год. Робоче місце
обладнане таким чином, що працівник майже
постійно знаходиться у вимушеному положенні
«сидячи» (до 16 год безперервно), витримуючи
значні статичні навантаження. Найчастіше опера
ції виконуються працівником у вимушеному темпі і
носять монотонний характер.
Радіотелеграфіст працює в стаціонарному примі
щенні, що має нормальну освітленість, комфортну
температуру, нормальні вологість, тиск і газовий склад
повітряного середовища. На робочому місці присутній
монотонний шум середньої інтенсивності й невелика
вібрація, джерелом якої є працююча радіоелектронна
апаратура, основні частини якої заземлені.
Вимоги до властивостей нервової системи: велика
сила, рухливість і врівноваженість нервових проце
сів, стійкість високого рівня працездатності й актив
ності, що розвивається при втомі. Уміння зберегти
активність при малій завантаженості інформацією
(побороти нудьгу, сонливість) – стійкість до моното
нії. Вимоги до сприйняття інформації: наявність
музичного слуху й відчуття ритму; точне і швидке
сприйняття й запам'ятовування зорової й слухової
інформації; точне відтворення матеріалу відразу після
його короткострокового слухового пред'явлення;
чітке розрізнення звукових подразників по тону (висо
ті), тембру; розпізнання тихих і недостатньо чітких
звуків; чутливість і витривалість слухового аналізато
ра. Вимоги до психодинамічних якостей: стійкість
уваги; тривале збереження концентрації уваги, не
зважаючи на втому й дію постійних подразників;
великий об'єм оперативної пам'яті. Гарна рухливість
кистей та пальців рук. Правильна, виразна дикція.
Вимоги до особових якостей фахівця: старан
ність; організованість; акуратність; сміливість;
наполегливість; рішучість; самовпевненість; ініціа
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тивність; посидючість; терплячість; дисциплінова
ність; високий рівень відповідальності за безумовне
виконання наказів, а також стресостійкість [5].
Додатково слід зазначити такі якості як емоційновольова готовність до професійної діяльності, яка
характеризується здібністю працівника до свідомої
регуляції своєї поведінки в будь-яких ускладнених
ситуаціях відповідно до встановлених правил
[Платонов], а також уміння само налаштовуватися,
тобто створювати оптимальні внутрішні умови для
виконання роботи, яке виступає як природний
регулювальник доцільної поведінки [6].
Використовуючи літературні джерела можна
суттєво доповнити перелік перерахованих якостей
[8]. Перш за все, військовий радіотелеграфіст
повинен мати якості, що властиві військовому:
порядність, патріотизм, спостережливість уміння
прогнозувати ситуацію, вимогливість, справедли
вість, уміння орієнтуватися в складній обстановці,
хороша фізична й психічна витривалість, емоційна
стійкість і витриманість, цілеспрямованість.
У той самий час, є відомості щодо якостей, що
перешкоджають ефективній професійній діяльності
близької до тієї, що розглядається, спеціальності.
Це, перш за все: нерішучість, ригідність, амораль
ність, відсутність почуття обов'язку, неорганізова
ність, дратівливість, імпульсивність, недисципліно
ваність, слабовілля, невміння берегти таємницю, а
також, специфічні якості: відсутність схильності до
роботи з технічними пристроями, відсутність тех
нічних здібностей, надмірна рухливість та ін.
Крім того, значною перешкодою до діяльності
військового є [4]: недостатньо розвинені соціальноморальні якості (моральна нестійкість, низька ціле
спрямованість, нещирість); психологічні якості
(несумлінність, брехливість, тривожність); фізіоло
гічні особливості (несприятливі функціональні
стани: втома, висока нервово-емоційна напруга,
монотонія, що викликають зниження чутливості
аналізаторів, порушення біологічних ритмів).
Працівники, що мають слабку виразність «пози
тивних» і багато «негативних» якостей матимуть
низьку ефективність і надійність у професійній
діяльності, швидше стомлюватимуться на роботі,
що, урешті-решт, може призвести до розвитку в
них різних захворювань.
Результати проведених досліджень значною
мірою збігаються з результатами вивчення близьких
до цієї, що розглядається, професії. Так, за даними
літератури [9], специфічними для посад офіцерів
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зв'язку інженерного профілю є: зорова пам'ять;
логічність, прудкість і критичність мислення; уміння
створювати правильне уявлення про реальні проце
си на основі закодованої інформації (отриманої з
приладів); висока загальна й професійна ерудиція;
емоційна стійкість в екстремальних ситуаціях (стре
состійкість), здатність приймати рішення при недо
статній інформації або дефіциті часу.
Дослідження особливостей професійної діяль
ності може бути органічно доповнене іншими при
йомами, до одного з найважливіших відноситься
експертна оцінка, здійснювана самими працівника
ми. Непряма оцінка умов праці містить множинну
суттєву інформацію щодо переживання радіотеле
графістами тих або інших труднощів у процесі реа
лізації професійної діяльності. Тут необхідно також
констатувати два важливих аспекти. По-перше,
професійне навантаження на всіх радіотелеграфіс
тів було приблизно однаковим. По-друге, експерта
ми за оцінкою тих або інших аспектів напруженості
праці були досить молоді й практично здорові люди,
що мають суттєві функціональні резерви, думки
яких щодо дії чинників робочого середовища можуть
бути декілька зміщені в бік заниження наявних
труднощів у виконанні роботи. Проте, оскільки цю
роботу здійснює саме такий віковий контингент
працівників, отримана інформація є досить цінною
для розуміння механізмів формування вражень
щодо своєї професійної діяльністі.
Результати опитування експертів щодо характе
ристики інтелектуального навантаження надано в
таблиці 1. При оцінці вмісту роботи експерти в
кожній із наявних категорій оцінки цієї якості
дотримувалися середнього рівня бала інтенсивності
його прояву. Але переважна більшість –71 % опи
таних вважали, що їхня робота має елементи твор
чої праці при вирішенні складних завдань. Тому, за
ГК її можна оцінити – клас 3.2. Пункт сприйняття
й оцінка сигналів має більш неоднозначну оцінку.
Хоча всі бальні рівні інтенсивності впливу чинників
умов праці мають середні значення, майже одна
кове число експертів оцінили працю радіотелегра
фіста як «сприйняття сигналів з подальшим порів
нянням фактичних значень параметрів з їх номі
нальними значеннями» (50 %) і «сприйняття сиг
налу з подальшою комплексною оцінкою взаємо
зв'язаних параметрів (40 %). У цьому випадку
додатковий аналіз діяльності радіотелеграфістів
може призвести до думки, що їхню працю за цим
пунктом ГК можна кваліфікувати як 3.1.
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Taблиця 1

Примітка. Тут і в табл. 2–4 (1), (2), (3.1), (3.2) – характеристики напруженості трудової діяльності відповідно на рівні
«оптимальний», «допустимий», «шкідливий класу 3.1», «шкідливий класу 3.2»; *, **, *** різниця середніх між (1) і (3.2)
відповідно на рівні p < 0,05; p < 0,01; p < 0,001.

Зовсім інший стан речей спостерігається при роз
гляді пункту ГК «розподіл функцій по мірі складності
завдання». Тут явно видно, що експерти, що аналі
зують затвердження цього пункту, дають достовірно
вищий бал складності виконуваного завдання в під
пункті «обробка і виконання завдання» і значно ниж
чий у підпункті «контроль і попередня робота по роз
поділу завдань іншим особам». Якщо розглядати від
соток людей, що оцінили ці підпункти, то спостережу
вана картина порівняно з тільки що описаною міняєть
ся на протилежну, відповідно 2 і 64 %. Протиріччя в
цих оцінках легко пояснити. Якщо радіотелеграфіст
працює самостійно, то отримуване робоче наванта
ження для нього високе, а, якщо він працює в коман
ді з іншими операторами, то навантаження знижуєть
ся, але з'являється додаткова робота по її перерозпо
ділу. Як видно з результатів опитування, у більшості
випадків працівникові необхідно перерозподіляти
завдання. Тому, по даному пункту ГК напруженості
праці радіотелеграфіста слід призначити клас 3.2.

Характер виконуваної роботи оцінювався експер
тами неоднозначно. По-перше, жоден з експертів не
позначив дану роботу як роботу по індивідуальному
плану. Це сталося тому, що вид діяльності, що вивчав
ся, завжди здійснюється під безпосереднім керівни
цтвом командирів. По-друге, переважною більшістю
працівників (64 %) професійна діяльність радіотеле
графістів оцінюється як «робота в умовах дефіциту
часу і інформації з підвищеною відповідальністю за
кінцевий результат». При розгляді оцінок по цьому
пункту можна відзначити достовірне зниження баль
ної оцінки напруженості праці в міру посилювання її
характеристики. Імовірно, кожен з учасників опиту
вання розглядав декілька різних періодів діяльності. В
одних випадках було можливе коректування дій, коли
працівник не справлявся з завданням. Тоді напруже
ність праці сприймалася ним як висока. В інших –
був і дефіцит часу, і дефіцит інформації, але працівник
міг адекватно виконати необхідну роботу, і вона не
здавалася йому настільки напруженою. Мабуть, тут,
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як і при розгляді пункту «розподіл функцій по мірі
складності завдання», виявляється ефект неоднорід
ності, що відтворює рівень розвитку психофізіологіч
них функцій. Але все-таки при оцінці напруженості
праці по даному пункту слід враховувати, що пере
важну більшість респондентів оцінювали його як
напружений, клас 3.2.
Подальший аналіз даних по напруженості праці,
оцінюваний безпосередньо працюючими фахівця

ми, показує наявність неоднорідності відчуттів, що
випробовуються працівниками в процесі праці по
більшості з показників, направлених на аналіз сен
сорного навантаження (табл. 2).
Щодо зайнятості переважної більшості респон
дентів (64 %), вимірюваної за шкалою «зосеред
жене спостереження», вважають, що вона дуже
велика й поширюється на більш ніж 75 % робочого
часу. Проте близько третини експертів оцінюють

Особливості сенсорного навантаження при роботі військових радіотелеграфістів
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«інтенсивність» зайнятості достовірно вищим
балом, ніж останні. Усе це свідчить про наявність
неоднакової насиченості відчуттів щодо своєї праці
в обстеженому гурті військовослужбовців. За
параметром «щільність сигналів» також спостері
гається певна неоднорідність в обстежуваних радіо
телеграфістів. Частина з них вважає щільність
сигналів, що переробляються, повністю «помір
ною» (до 175 сигналів у 1 год), а інша підгрупа
(57 %) сприймає щільність сигналів як «високу»
(більше 300 сигналів у 1 год).
При оцінці кількості об'єктів безпосереднього
спостереження також виділяється розбіжність
думок в обстеженій групі фахівців. Тут доречно під
креслити, що такий ефект може бути частково
викликаний невизначеністю самого терміна «об'єкт
спостереження». Адже експерти самі визначають
перелік цих об'єктів, які відіграють важливу роль у
виконанні їхньої роботи. Проте однаковий освітній
рівень і досвід роботи військовослужбовців дозво
ляє передбачити, що тлумачення цього терміну
здійснюється приблизно однаково в усіх опитаних,
а розбіжності в їхніх оцінках більшою мірою зале
жать від психофізіологічного стану кожного з рес
пондентів. Ураховуючи ці попередні зауваження,
необхідно констатувати, що 50 % опитаних ува
жають, що вони одночасно спостерігають за більш
ніж 25 об'єктами. У той самий час ця робота вважа
ється ними як напружена середнього рівня – 4,7
бала. Проте деякі з фахівців (16 %) уважають, що
кількість значимих об'єктів не так велика (до 5),
але напруженість праці для забезпечення цієї робо
ти достовірно вища (8,6 бала; р < 0,001).
При оцінці розміру об'єкта розрізнення спостері
гається більша одностайність у думках. Переважна
більшість опитаних (78 %) уважають, що розмір
спостережуваних об'єктів знаходиться в межах
0,3–5 мм, що приблизно відповідає висоті й товщи
ні знаків спостережуваних на відеодисплейному тер
міналі. Причому оцінка напруженості праці в усіх
випадках знаходиться приблизно на одному серед
ньому рівні (4,7–6,5 бала). Таку саму одностайність
можна відзначити й при оцінці тривалості роботи за
відеодисплейним терміналом. Близько 90 % респон
дентів відзначає, що тривалість безперервної роботи
за цим пристроєм перевищує 3–4 год.
Відчуття напруженості праці по інших сенсорних
навантаженнях має дещо інший характер. З одного
боку, воно достатньо однорідне: 80 % респондентів
уважає, що розбірливість звукових сигналів, що
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поступають, досить мала (менше 70 %); 70 % –
уважає, що голосове навантаження більше 20 год у
тиждень. З іншого боку, спостерігається чітка зако
номірність: особи, які вважають мову розбірливою,
а голосове навантаження низьким, дають достовір
но вищі оцінки напруженості своєї праці. Пояснити
цей цікавий феномен імовірно можна так. Оператори
з високими функціональними резервами навіть
неякісні сигнали сприймають легше (р < 0,01), а
велике голосове навантаження їм не здається дуже
напруженим (р < 0,01). У той самий час при низько
му рівні функціональних резервів оператори сприй
мають навіть розбірливі сигнали й невелике голо
сове навантаження як досить напружене.
Таким чином, аналіз відчуттів сенсорних наван
тажень при здійсненні професійної діяльності вій
ськових радіотелеграфістів показав, що приблизно
за однакових об'єктивно реєстрованих наванта
женнях респонденти в більшості випадків сприй
мають їх як навантаження, що викликає суттєву
різну напругу центральної нервової системи.
Можна відзначити існування двох таких підгруп,
для яких сенсорне навантаження суттєво розрізня
ється за рівнем напруженості праці.
Значний вклад у збільшення рівня напруженості
праці військових радіотелеграфістів вносить емо
ційна складова. Опитування експертів показало,
що вони мають досить однозначну думку з цього
приводу (табл. 3).
Втім, аналіз отриманих даних показав наявність
певних відчуттів експертами емоційної напруги
своєї праці. Перш за все, слід підкреслити, що 66
% експертів висловлюють думку, що їхня робота
пов'язана з великою відповідальністю за функціо
нальну якість основної роботи (по ГК клас шкід
ливості 3.1). З іншого боку, частина експертів, які
оцінили свою роботу як «оптимальну» або «допус
тиму» (усього 20 %) уважають, що емоційна
напруженість, що випробовується ними, знахо
диться на досить високому рівні 6,0–6,6 бала.
Ця оцінка достовірно (р < 0,01) вище, ніж в осіб
(14 %), які вважають, що вони при роботі випро
бовують набагато вищу емоційну напругу.
Пояснити цей феномен, мабуть, можна, викорис
товуючи концепцію неоднорідності відчуттів в
осіб, що мають різні функціональні стани. Одні з
них мають явні протиріччя у своїх відчуттях, оці
нюючи свою діяльність як «несе відповідальність
за окремі елементи роботи» або «несе відпові
дальність за функціональну якість додаткових
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робіт». У той самий час цю «оптимальну» або
«допустиму» роботу вони вважають досить напру
женою. Інші – висловлюють адекватну думку щодо
емоційної напруженості роботи й не вважають
свою діяльність пов'язаною зі значними емоцій
ними зусиллями.
Два критерії, що залишилися, за оцінкою емо
ційної напруги викликають досить одностайну оцін
ку переважної більшості експертів (84–86 %).
Свою роботу вони оцінюють як «оптимальну», але
підкреслюють її значимо високу напруженість
порівняно з експертами, які оцінили цю роботу як
«шкідливу». Цей феномен також може бути інди
катором неоднорідності відчуттів обстеженої групи
респондентів.
Таким чином, згідно з ГК, емоційне навантажен
ня, що випробовується радіотелеграфістами, можна
оцінити на рівні 3.1. Результат аналізу відчуттів
респондентів щодо рівня емоційного навантаження
може також свідчити про неоднорідність їхніх від
чуттів за параметром «емоційне навантаження».
Праця сучасного оператора максимально авто
матизована й комп’ютеризована. З одного боку, це
звільняє його від виконання рутинних дій, які може
забезпечити автоматика. З іншого, ці самі засоби
автоматизації позбавляють людину різноманітнос
ті виконуваних дій, подовжують час пасивного спо
стереження за керованим процесом, роблячи його
роботу монотонною. Тому, оцінка міри монотон
ності праці є важливою.
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За параметром «кількість елементів виконуваної
роботи» більшість радіотелеграфістів (64 %) оці
нили свою працю як «допустиму». Причому, міра
випробовуваної напруги достовірно не відрізнялася
в усіх експертів і знаходилася на середньому рівні.
Переважне число респондентів (79 %) оцінювали
«тривалість виконання простих завдань», що
періодично повторюються, за класом «оптималь
ний» або «допустимий». Хоча тут спостерігається
певна неоднорідність думок, оскільки 7 % експер
тів уважають свою «шкідливу» працю достовірно
ненапруженою, а решта – напруженою вище
середнього рівня. Наступний параметр – «час
активних дій», що характеризує монотонність
праці, отримав досить однорідну оцінку респонден
тів за показником «напруженість». Усі працівники
погодилися, що за цим параметром «напруже
ність» їхньої праці знаходиться на середньому рівні,
а майже половина з усього числа експертів уважа
ють, що їхня праця відноситься до класу 3.1.
Найбільше «розшарування» думок експертів
спостерігається при оцінці монотонності праці за
параметром «період пасивного спостереження».
Тут спостерігається досить цікавий феномен, що
полягає в тому, що майже однакове число працівни
ків (відповідно 31 і 38 %) оцінили свою працю як
«допустиму» або «шкідливу» (клас 3.2). При цьому
рівень оцінок напруженості за всіма пунктами цього
розділу класифікації наближається до 5 балів.
Мабуть, одна група працівників досить швидко
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справлялася з заданою роботою, і для них період
пасивного спостереження збільшувався до 90 % і
більше. В іншому випадку, за сповільненого темпу
виконання роботи, період часу на пасивне спостере
ження зменшувався до 76–80 %. Тут також необ
хідно відзначити, що досить велика група працівни
ків (21 %) віднесла свою працю до класу 3.1. Тому
при оцінці напруженості праці за цим параметром,
ураховуючи думку всіх респондентів, можна прийти
до висновку, оцінивши працю радіотелеграфістів як
«монотонну» по класу 3.1. Таким чином, монотон
ність праці радіотелеграфістів слід визнати висо
кою. Виходячи з ГК, її можна оцінити по класу 3.1.
Оцінка режиму праці не викликала протиріч у
думках експертів. Переважна більшість респонден
тів (74 %) констатували, що їхня робота характе
ризується нерегулярною змінністю, пов'язаною з
роботою в нічний час (клас напруженості праці
3.2). Тривалість робочої зміни – 24 год, що дозво
ляє оцінити дану роботу як «шкідливу» (клас 3.2).
А 78 % експертів підкреслювали, що перерви або
взагалі відсутні, або мають тривалість до 3 %
зміни, що дозволяє оцінити працю радіотелеграфіс
та як «шкідливу» (клас 3.1–3.2). Тому можна з
упевненістю підкреслити, що праця радіотелегра

фіста за характеристикою його режиму праці є
шкідливою – клас 3.2.
Сучасна ринкова економіка наклала певний від
биток на діяльність людей. Облік цих додаткових
чинників можна здійснити за допомогою спеціального
опитувальника [14]. Результати таких досліджень
контингенту військових радіотелеграфістів надано в
таблиці. 5. Бальні оцінки виразності дії окремих чин
ників були розраховані так, щоб «високі» бали свід
чили про сильну дію чинника. Оскільки верхній кор
дон оцінок дорівнює 4, доцільно детальніше розгляну
ти ті відповіді, рівень оцінок яких перевищує 3 бали.
Найсильніша дія на респондентів припадає на
емоційний чинник. Так, оцінку 3,5 респонденти дали
при відповіді на питання: «Ви інколи сердиті або
розлючені, коли Ви думаєте про начальство або кон
сультантів?» Для того, щоб зрозуміти, чому на це
питання респонденти дають такі високі оцінки, необ
хідно звернутися до відповідей на інші питання. Так,
відповідаючи на питання: «Чи часто бувають супе
речливі вимоги до того, що Ви робите?» працівники
виставили бал 1,8, що свідчить про відсутність пре
тензій до керівництва з приводу вимог до роботи.
На питання: «Ви маєте можливість вибору в тому,
як Вам виконувати вашу роботу?» відповідь має
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бал 1,8, що також свідчить про те, що свобода дій
службовця досить висока. Питання: «Ваша робота
вимагає прояву ініціативи?» (2,5 бала) також не
виявляє особливого тиску командного складу на
професійну діяльність радіотелеграфіста. Таким
чином, професійна діяльність військовослужбовця
не обтяжена підвищеним тиском керівництва. Тому
напружені взаємини з начальством (сердитий або
розлючений) можуть бути викликані лише особови
ми взаєминами в робочому колективі, не зовсім
адекватною поведінкою керівництва при формуван
ні особових взаємин. Це свідчить про недостатність
виховної роботи, і розкриває резерви підвищення
злагодженості дій у трудовому колективі.
Наступне питання, що отримало високу оцінку
(3,4 бала) формулюється так: «Ви маєте можли
вість вибору в тому, що Вам робити на роботі?» Це
свідчить про те, що діяльність військового радіоте
леграфіста строго регламентована відповідними
інструкціями і наказами командира, що чинить
досить сильний моральний тиск на нього і, отже,
суттєво підвищує напруженість його праці, викли
кає певні емоційні зрушення.
Не на багато меншу емоційну напругу викликає
робота, яка характеризується схвильованістю пра
цівника з приводу того, що він може не впоратися з
роботою (3,3 бала). Такий ефект може бути викли
каний високими вимогами до якості діяльності й тією
відповідальністю, яку несе виконавець за допущену
в роботі помилку. Цей ефект посилюється побою
ванням втратити роботу. На питання: «Вас триво
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жить можливість втратити роботу або бути безро
бітним?» респонденти відповіли оцінкою – 3,2 бала.
Емоційна напруга, випробовуваного радіотелегра
фістами, ще більше посилюється під дією чинника
монотонії. Питання: «На роботі Ви повинні робити
одне і те ж багато раз?» спонукав респондентів дати
високу оцінку дії цього чинника (3,0 бала).
Окремо слід обговорити проблему впливу напру
женої змінної роботи на радіотелеграфістів. Одним
із наслідків такої роботи є порушення сну. Тому
питання: «У Вас інколи бувають проблеми із заси
панням або сном?» викликало відповідні негативні
оцінки респондентів на рівні 3,2 бала. Така відпо
відь свідчить про розвиток в організмі працівників
певної десинхронізації фізіологічних функцій.
Проте міру цієї десинхронізації ще потрібно уточ
нювати в спеціальних дослідженнях.
Як видно з таблиці 5, оцінки респондентів на всіля
кі питання, що характеризують напруженість праці,
варіюють у широких межах. Для здобуття узагальне
ної оцінки напруженості праці був використаний
наступний математичний прийом. Кожна зі шкал
опитувальника, яка знаходиться в діапазоні 1–
4 балів, для зручності подальшої інтерпретації, була
перерахована в діапазон 0–1. Потім для кожного з
респондентів була обчислена сумарна середня оцінка
за всіма питаннями, що ставилися. Узагальнена думка
всіх респондентів представлена як середнє арифме
тичне інтегральних оцінок за кожним опитувальни
ком. У результаті рівень напруженості праці радіоте
леграфістів можна оцінити як середній (0,5 у. о.).
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Якщо порівняти ці дані з даними, отриманими за ГК,
то звертає на себе увагу певна неузгодженість цих
характеристик. У першому випадку напруженість
праці має середню виразність, а в другому – визнаєть
ся дуже високою. Таку неузгодженість можна поясни
ти декілька різними моделями оцінки напруженості
праці. Проте в будь-якому разі отримані за анкетою
Karasek дані, особливо аналіз деяких шкал з вираже
ною напруженістю праці, мають певну цінність, і
суттєво доповнюють картину формування напруже
ності праці, побудовану на підставі ГК.
Всебічний аналіз професійної діяльності передба
чає опис чинників трудового середовища, що діють на
працівника. Для професії радіотелеграфіста були
виділені такі чинники, що діяли на організм людини.
Це параметри мікроклімату, шум і освітленість.
Оскільки вплив інших чинників не супроводжується
відповідними відчуттями, наприклад, електромагнітне
випромінювання, можна лише констатувати, що його
рівні нижчі за рівні, установлені відповідними ПДУ.
Вплив перерахованих вище чинників викликає певні
відчуття, силу яких можна встановити, використо
вуючи опитувальник. Отже, найвідчутнішу дію на
організм радіотелеграфістів надає чинник «вологість
довкілля». Він оцінюється респондентами на рівні
5,8 ± 0,3 бала. Інші чинники діють декілька слабше.
Так, «температура довкілля» має «вагу» 5,5 ± 0,4 ба
ла, «швидкість руху повітря» – 5,5 ± 0,4 бала,
«рівень освітлення» – 5,1 ± 0,3 бала, а вплив шуму
сприймається на рівні 4,8 ± 0,3 бала. Тому, можна
вважати, що радіотелеграфіст, в основному, працює в
досить сприятливому середовищі, а його вплив можна
оцінити як «помірний».
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Ещенко А. И.

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННОГО
РАДИОТЕЛЕГРАФИСТА
Украинская военно-медицинская академия, г. Киев
Проведенный анализ профессиональной деятельности военного радиотелеграфиста позволил установить ряд особенностей его работы, выделить профессионально важные качества, способствующие поддержанию его высокой
работоспособности, а также, мешающие деятельности. Проведенный опрос действия на работающего специалиста
факторов трудовой среды помог в установлении степени напряженности его труда по параметрам ГК. В результате
было установлено, что по многим характеристикам среды обследуемая группа специалистов расслаивается на две
четко выраженные подгруппы, имеющие характерные только для них впечатления о действии факторов напряженности труда. Дополнительные исследования напряженности труда по модифицированному опроснику Karasek
позволили выявить некоторые факторы среды, повышающие эмоциональное напряжение работника. Также установлено, что действие факторов, характеризующих условия труда, не является выраженным.
Ключевые слова: операторы-радиотелеграфисты, условия и режим работы, здоровье, ощущения,
эмоциональное напряжение

Yeshchenko A. I.

PECULIARITIES OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF MILITARY RADIOTELEGRAPHERS
Ukraininan Military Medical Academy, Kyiv
The conducted analysis of professional activity of military radiotelegraphers allowed to reveil a number of peculiarities in their
work, select professionally important qualities, promoting the maintenance of their high work efficiency, and also, those preventing the activity. The performed questioning on the effect factors of work environmen on workers helped to establish a
degree of work tension by parameters of the Hygienic Classification. As a result, it was found, that by many characteristics the
inspected group of specialists can be divided on two sub-groups, having only for them specific impressions about the effect of
factors of the tensed work. Additional researches on the work strain by the modified Karasek questionnaire allowed to reveil
some factors of the environment, raising the emotional strain of a worker. It is also established, that the effect of factors,
characterizing work conditions, is not expressed.
Key words: operators-telegraphers, conditions and mode of operation, health, feelings. emotional strain
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