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КЛАСИЧНІ ТА НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЕЙ ОЦІНКИ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРІВ В ЛЮДИНО-МАШИННИХ 
СИСТЕМАХ 

 
Вступ. Проблема оцінки ефективності інтелектуальної діяльності оператора в 

людино-машинних системах та команд операторів в техногенних структурах в умовах 
надзвичайних ситуацій є актуальною і на сучасному етапі розвитку виробничих 
енергетично-ресурсних комплексів. 

На сьогодні, ще в повній мірі, не розв'язані проблеми оцінки інтелектуальної 
діяльності людини в екстремальних умовах, та в нормальних ситуаціях. Недостатньо 
вивчений зв'язок інтелектуальної діяльності з іншими пізнавальними і навчальними 
процесами, мотиваціями суб'єкта, закономірностями продуктивного мислення і творчого 
інтелекту, недостатньо розглянуті методи оцінки особистих інтелектуально-діяльнісних 
характеристик особи. Також недостатньо вивчена проблема рівневої організації мислення 
та інтелектуальної діяльності в процесі прийняття рішень в умовах ризику. 

Інтелектуальна діяльність безпосередньо пов'язана з роботою мозку людини, тобто з 
мисленням, що є в основі вищої нервової діяльності при розв'язанні життєвих і 
професійних завдань, зорієнтованих на досягнення конкретної мети. Перші кібернетичні 
моделі штучного інтелекту були необхідні для моделювання діяльності мозку людини. 
Задачі. Розкриття механізмів, які лежать в основі інтелектуальної діяльності е складною 
проблемою. Мозок - це сукупність складних функціональних систем, які об'єднані в 
цілеорієнтовану ієрархію. Тобто нервові нейронні структури утворюють організаційну 
структуру, що визначає поведінку особи як основу її психічної діяльності і включає: 

• пронеси формування понять і способи логічних операцій над ними; 
• процедури прийняття рішень для досягнення мети; 
• процеси навчання і самонавчання: 
• організацію процесів в пам'яті; 
• прогноз можливої поведінки і результатів дій; 
• логіко-математичні операції та процедури доведення істинності теорем: 
• евристичні процедури формування рішень та програм розв'язку задач; 
• формування образів об'єктів; 
• виявлення змісту тверджень та інформаційних текстів. 

Мислення людини протікає на двох рівнях в ієрархічній організації мозку людини: 
• механізми прийняття професійних рішень; 
• механізми інтелектуальної діяльності для опрацювання інформації і виявлення 

змісту (суті) ситуації необхідних для розв'язання задач, проблем. 
Методи. Системна концепція функціонування мозку як сукупності 

інформаційних агрегатів, що визначають процеси формування складної поведінки 
особи. 
Інформаційні процеси ґрунтуються на процедурах обробки сигналів таких типів: 

• сигнали для вироблення умовних рефлексів; 
• сигнали-орієнтири для часової фіксації в пам'яті нової інформації; 
• сигнали фіксуючою підкріплення, які забезпечують закріплення нових умовних 

рефлексів. 
Висновок. Проблема оцінки ефективності діяльності оператора в складних системах, 

для свого розв'язання, вимагає комплексування нейропсихологічних підходів для 
ідентифікації інтелектуальних процесів з методами теорії прийняття рішень в умовах 



ризику і невизначеності. Об'єднуючим аспектом (компонентою) с врахування концепції і 
цілеорієнтації, яка с засобом дослідження структурної ієрархії і моделей динаміки 
поведінки в умовах підвищеного ризику інтегрованих людино-машинних систем. 

 


