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ПСИХОЛОГІЯ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦІЯХ 

Екстремальні ситуації значною мірою ускладнюють оператору виконання професійних 
обов'язків, іноді стають прямою загрозою їхньому здоров'ю, життю і ставлять їх перед 
проблемою вибору класу можливої командної поведінки та типом стратегії особистої 
поведінки, виходячи з балансу гри «власне життя-службовий обов'язок». 

При збої режимів функціонування об’єктів (технологічних) або управляючих команд 
(колективів) за рахунок дії збурень і загроз, виникає ситуація невизначеності в діях на 
першому етапі впливу на об’єкт і сприйняття ситуації особою оператора (лідера команди). 
При цьому термін невизначеності може бути достатнім для розвитку аварійної ситуації, якщо 
вчасно не сформулювати спосіб ліквідації і реалізації загрози. Це є відповідно підставою 
вибору операторів, які за своїми психофізіологічними і інтелектуальними здібностями 
можуть виконати цю місію. 

Для реалізації схем відбору відповідно необхідно уяснити компоненти діяльності особи 
в умовах нормальних (OS) і надзвичайних ситуацій (NS) та інформаційної невизначеності. 

Виникнення НС маг інформаційно-енергетичні компоненти, які відображають динаміку 
подій в просторі і часі, та інтелектуальну складову, як основу формування інформаційного 
образу ситуації її оцінки та класифікації, вироблення стратегій прийняття рішень і планів дій 
для ліквідації НС. 

В основі операторно-логічної моделі мислення лежать дві гіпотези: одноканальність 
свідомості; несумісність в свідомості оператора оперативного і логіко-психологічних 
компонент мислення. 

Алгоритм описує систему дій і відношень, інваріантну відносно символів, чисел, знаків. 
Застосування і реалізація алгоритмів є інтелектуальним процесом переробки, перетворення, і 
опрацювання інформації (даних для прийняття рішень). Множина інтелектуальних дій, 
відповідно до їхніх функцій, при рішенні задач розбивається на: інтелектуальні дії аналізу 
ситуації; виконавчі дії по управлінню механізмами системи; контрольно-управляючі – 
класифікація ситуації та прийняття рішень. 

Алгоритм, обраний на початку інтелектуальної діяльності не є елементом процесу 
мислення. Жорстка упорядкованість алгоритмічної структури розмивається 
неупорядкованістю мислення (евристики) за рахунок нечіткості цільових задач. При 
багатократних процедурах застосування алгоритму, відповідно до певних проблемних 
ситуацій, в підсвідомості, на основі аналогій для класів задач формується схема розв’язання 
проблем. Послідовність відображається через ієрархічну структуру зв’язаних нейромереж з 
єдиним кодом представлення інформації. 

Підключення нейромережі в області ядра свідомості, сприймається як дія для 
розв’язання задач (здогад). Тобто утворюється пізнавальна нейроструктура. 

Логіко-психологічні координати (ЛПК) виявляють проблемну ситуацію, щоб вивчити 
систему цільових дій, що ведуть до розв’язання задачі, тобто виконують когнітивну функцію 
як основу процесу навчання способом розв’язання проблем. 

Дослідження процесу розв’язання задач ЛПР, ґрунтується на можливості виділення 
груп детермінованих дій на основі евристичних орієнтирів до цільової області, які необхідно 
вивести з підсвідомості до явного користування. 

Людина в процесі розв’язання задачі, розбиває програму на інформаційні кванти, 
прив’язуючи попереду їх адреси координати ЛПК. Для кожного ЛПР має місце ієрархічне 
перекодування алгоритму, пристосування до особливостей мислення, яка відображає логічну 
структуру процедури розв’язання задач. 



Механізми мислення ЛПР не приводяться повністю до формальних описів. При 
розпізнаванні загального методу розв’язання задачі ЛПР (придумування процедури 
рішення), він наближається до формування стратегії на основі евристичних компонент – 
звернутих схем-суджень і дій. При доведенні ідеї рішення формуються нові логічні 
координати, до яких прив’язуються системи елементарних інтелектуальних дій і формується 
стратегія вищого рівня, на якому взаємодіють логічні і евристичні схеми процедур рішення 
задачі. 

Схеми розв’язання задач на основі інтуїції не зводяться повністю до логічних правил і 
процедур, а є значно ширшими. При цьому форми і схеми кодування включають 
перетворення нульової алгебри і логіки, які ведуть до досягнення мети. 

Людина при оцінці ситуації, в процесі розв’язання проблеми, яка не знає спеціальних 
прийомів, формує метод послідовних пропозицій і відсікає варіанти в процесі верифікації 
звужуючи клас альтернатив. 
 


