
Вивчення професійно важливих якостей персоналу системи “Людина 

- Знакова система” та “Людина – Техніка”. 

 

Для ефективної діяльності в системі “Людина - машина - знакова система” 

важливими є сенсорно-перцептивний (сприйняття та увага) й інтелектуальний 

(обробка інформації, прийняття рішень) компоненти діяльності. 

Для оцінки цих якостей можуть бути використані різні методики. Тут 

пропонуються таблиці Шульте, за допомогою яких обстежується увага. їх 

модифікації запропонував Ф. Д. Горбов. 

При роботі з таблицями Шульте потрібно відшукати і показати числа в порядку 

їх зростання. Це повторюють з п'ятьма різними таблицями. Основний показник – 

час виконання. За результатами може бути побудована “крива виснажливості”, що 

відображає стійкість уваги і працездатність у динаміці. 

Для оцінки інтелектуальних якостей може бути використаний “Тест 

інтелекту” за Амтхауером. Цей тест дозволяє оцінити, ступінь розвитку вербального 

інтелекту і математичного інтелекту, просторового інтелекту, а також 

абстрактного та логічного мислення, витривалості до інтелектуального 

навантаження, уміння зосередити увагу і зберегти засвоєне в пам'яті. 

Успішність професійної діяльності в системі “людина - техніка” багато в 

чому залежить від особливостей цілого ряду психологічних якостей, нервово-

психічної стійкості та ін. вони можуть бути вивченні в “першому наближенні”, 

тобто орієнтовно, і поглиблено. Для орієнтовного обстеження в конкретній 

сфері питальник “людина – машина” – призначений для первинного з’ясування 

придатності для роботи на транспорті. Він дозволяє виявити зацікавленість 

технікою, фізичний розвиток і стан здоров'я, визначити посидючість, увагу, почуття 

самозбереження, реакцію, витримку, відповідальність, вміння зосередитися при 

наявності зовнішніх подразників. 

Методика, паралельно з профвідбором, використовується для більш 

поглибленої професійної орієнтації і при прийомі на роботу на посади, що 

пов’язані з експлуатацією техніки. 

Для більш глибокого вивчення необхідно провести психофізіологічне 

обстеження, яке передбачає використання апаратурних та бланкових методик, а також 

вивчення ознак особистості і ступеня її нервово-психічної стійкості. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиці Шульте 
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Діагностичний питальник “Людина - машина”. 

 

Інструкція. Перед Вами запитання, які допоможуть Вам оцінити вибір 

професії. На запитання потрібно відповідати “Так” чи “Ні” і 

записувати їх у лист відповідей. Подумайте перед тим, як 

відповідати на кожне запитання. Якщо у Вас виникають 

сумніви або труднощі з вибором відповіді, записуйте те, про що 

подумаєте відразу. Час заповнення листа не обмежується. 

 

 

1. Чи подобається Вам дивитися на дорогу крізь вітрове скло автомобіля?  

2. Чи зможете Ви пробігти 1 км? 

3. Чи завжди розпочату справу Ви доводите до кінця? 

4. Чи часто вдається Вам спіймати випадково зачеплені столові прибори 

(ложку, чашку, тарілку і т.д.)? 

5. Чи бувають у Вас болі у попереку? 

6. Ви людина уважна? 

7. Чи часто Ви сваритеся з ким-небудь у транспорті, у магазині тощо? 

8. Чи любите Ви ризикувати? 

9. Чи лякають Вас різні звуки? 

10. Чи любите Ви працювати самостійно? 

11. Чи любите Ви у школі уроки праці? 

12. Чи любите Ви читати про подорожі? 

13. Чи зможете Ви підняти вантаж масою 16 кг? 

14. Ви людина обов’язкова? 

15. Чи може шокувати Вас непередбачена ситуація? 

16. Чи добре Ви розрізняєте кольори? 

17. Чи часто Ви губите предмети побуту? 

18. Чи легко Вас випести з рівноваги? 

19. Чи любите Ви грати в азартні ігри? 

20. Чи зможете Ви нормально виконувати роботу, коли включений 

приймач, магнітофон? 

21. Чи подобається Вам одноманітна робота? 



22. Чи зможете Ви розібратися в нескладному технічному кресленні? 

23. Чи приносить Вам задоволення розбиратися в технічній будові 

машини? 

24. Чи любите Ви займатися спортом? 

25. Чи поїхали б Ви на червоне світло світлофора? 

26. чи вмієте Ви розслаблятися? 

27. Чи добрий у Вас зір? 

28. Чи вмієте Ви сконцентруватися на одній справі? 

29. Ви людина спритна? 

30. Чи вмієте Ви вчасно себе зупинити, коли бачите, що у Вас нічого не 

виходить? 

31. Чи часто Ви забуваєте виключити чайник, кран в ванні, закрити 

квартиру і т. д.? 

32. Чи любите Ви дивитися на природу, красиві будівні і т. д.? 

33. Чи подобається Вам читати, слухати, дивитися фільми про науково – 

технічні досягнення, будову і експлуатацію техніки? 

34. Чи подобається Вам керувати засобами пересування? 

35. Чи втомлюють Вас подорожі? 

36. Чи підете Ви спокійно з роботи, якщо не виконали завдання на 

день? 

37. Чи швидко виконуєте Ви отриману роботу? 

38. Чи добре Ви бачите вночі? 

39. Чи легко Вас відволікти від якого-небудь заняття? 

40. Ви часто сваритеся через дурниці? 

41. Чи керуєтеся ви прислів’ям: “Або груди в хрестах, або голова в 

кущах”? 

42. Чи часто ви відволікаєтеся на якісь побічні справи? 

43. Вас присипає монотонна робота? 

44. Чи приносить Вам задоволення винахідництво, конструювання? 

45. Техніка Вас “любить”? 



46. Чи любите Ви фізичну працю? 

47. Чи часто Ви спізнюєтеся на роботу (заняття, зустріч і т. д.)? 

48. Ви людина рухлива? 

49. Чи викликає у вас відразу запах бензину? 

50. Ви людина уважна? 

51. Чи вмієте Ви стримати свої емоції? 

52. Чи притаманне Вам почуття самозбереження? 

53. Чи траплялося у Вас таке, що, задумавшись, Ви можете минути 

під’їзд свого будинку, не помітити знайомого, що йде Вам назустріч? 

54. Ви людина посидюча? 

55. Чи подобається Вам вивчати будову побутових електро – та 

радіоприладів? 

 

 

Обробка результатів. 

Обробка результатів зводиться до підрахунку “Так” і “Ні”. За кожну відповідь, 

що співпадає з ключем, нараховується 1 бал. Якщо відповідь не співпадає з 

ключем, бали не нараховуються. 

Лист відповідей складено так, щоб можна було підрахувати кількість “Так”, 

“Ні” відповідно до ключа за 11 параметрами: 

1. інтерес до техніки. 

2. Фізичний розвиток. 

3. Наявне почуття відповідальності. 

4. Швидкість прийняття рішень. 

5. Стан здоров’я. 

6. Уважність. 

7. Психологічна стійкість. 

8. Наявність почуття самозбереження. 

9. Стійкість до зовнішніх подразників. 

10. Схильність до одноманітної роботи. 



11. Технічна грамотність. 

Вам рекомендовано вивчати і працювати за спеціальністю, якщо по всіх 

11 параметрах набрано більше, ніж 3 бали. 

При відповідях “Ні” на запитання № 16, 27, З8, і “Так” на запитання 5і 49 

Вам слід пройти поглиблене медичне обстеження. 

 

Ключ. 

При відповідях “Так” на запитання: 1 ,2 ,3 .4 ,10 ,11 ,  12, 1З, 14, 20, 21, 22, 

23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 44, 45, 46, 48, 50,51,52, 54, 55 та “Ні” на 

запитання: 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18, 19, 25, 31, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 53 

нараховується 1 бал. 

 

Лист відповідей 

 

 

 

 

 

 

Сума 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 

45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Другий етап – поглиблене вивчення придатності до діяльності в системі 

“Людина – техніка” погребує спеціального діагностичного інструментарію. 

Для оцінки психомоторних якостей можуть бути використані наступні 

методики “Проста сенсомоторна реакція”, “Складна зоромоторна реакція”, 

“Реакція на рухомий об’єкт”. 

Методика “Проста сенсомоторна реакція” призначена для 

дослідження швидкості протікання нервових процесів. Час реакції визначають як 

інтервал між появою сигналу і дією у відповідь. Найчастіше вивчають два види 

простих сенсомоторних реакцій: акустично моторну, зоромоторну. 

Вимірювання простої сенсомоторної реакції може успішно проводитися за 

допомогою рефлексометрів різної конструкції. Основним елементом цих приладів 

електромілісекундомір, який вмикається в момент подачі обстежуваному 

подразнювала (світлового або звукового) і вимикається в момент початку реакції. 

Методика реалізується так. 

Обстежуваний сидить у зручній позі, його права рука лежить на кнопці. 

Спочатку пропонується здійснити кілька спроб. Для передбачення передчасних 

реакцій корисно під час тренування подачу сигналів здійснювати з різними 

інтервалами. При натисканні обстежуваним кнопки до появи сигналу слід вказати, 

що передчасна реакція є показником неуважності і не враховується. 

Методика “Реакція на рухомий об’єкт” призначена для оцінки точності 

рухів, динамічного окоміра, а також врівноваженості основних нервових процесів. 

Суть методики полягає в наступному: у зупинці обстежуваним біжучої стрілки 

мілісекундоміра на нульовій позначці шкали за допомогою кнопки. 

Після невеликого тренування дається 20-30 спроб. Запуск стрілки 

проводиться з різних позначок шкали, щоб в обстежуваного не виник умовний 

рефлекс на час. Враховуються наступні показники: кількість точних, 

передчасних реакцій, реакцій з запізненням у відсотках до загального їх числа, а 

також середня величина помилки з мілісекундах (частку від ділення суми 

абсолютних величин помилок на загальну кількість реакцій). 


