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Постановка проблеми. Для розроблення 
й упровадження програм розвитку динаміч-
них соціотехнічних систем діяльності (СТСД) 
важливими вбачаються психологічні засади 
формування спонтанної відображально-мо-
делюючої активності проєктування. Йдеться 
передусім про формування зовнішньої взає-
модії соціуму і природи як сукупності відносин, 
включаючи форми, зміст і характер взаємодії 

і взаємовпливу компонентів систем «людина – 
природа» та «людина – людина» У зв'язку із цим 
найбільший інтерес для дослідників представ-
ляє пошук інтегральних соціально-економіч-
них і психологічних параметрів, що харак-
теризують здатність людини протистояти 
несприятливим ефектам, що супроводжують 
екологічні зміни. Найбільш уразливими у цьому 
відношенні є жінки, в організмі яких стражда-
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У статті розглянуто особливості соці-
альної підтримки життєдіяльності жінок 
в умовах динамічної соціотехнічної сис-
теми управління природокористуванням. 
За допомогою методів електрокардіогра-
фії та електроокулографії виявлено зміну 
наростаючого стомлення під час роботи 
досліджуваних із дисплейними відеорядами 
автоматизованої соціотехнічної системи 
«Моніторинг природоохоронної діяль-
ності». Обстежено 350 досліджуваних 
(оператори, фахівці, студенти, що мають 
навички роботи з комп’ютером) у віці від 
18 до 36 років (усі – жінки) до, під час і після 
роботи з дисплейними відеорядами дина-
мічної автоматизованої системи управ-
ління. Загальна тривалість діяльності за 
дисплеєм не перевищувала чотирьох годин 
безперервної роботи. Охарактеризовано 
форми, зміст і характер взаємодії і взає-
мовпливу компонентів динамічної соціо-
технічної системи «людина – природа». 
Здійснено соціально-психологічний аналіз 
тенденцій розвитку такої соціотехнічної 
системи. В емпіричному дослідженні визна-
чено особливості психологічної взаємодії 
жінок із дисплейними відеорядами. Роз-
роблено концепцію соціальної підтримки 
їхньої життєдіяльності під час роботи 
з дисплейними відеорядами динамічної 
неперервної інформації. Встановлено 
залежність рівня комп'ютерної готовності 
жінок і якості сприйняття ними інформації 
від різних форм подання. З’ясовано, що на 
якість сприйняття інформації впливає не 
тільки рівень комп'ютерної готовності, 
а й загальний час знайомства з комп'юте-
ром, а також час, що проводиться за робо-
тою на комп'ютері. З погляду підсистеми 
відображально-моделюючої інформаційної 
активності проєктувальника підвищенню 
уваги до інформаційного повідомлення 
сприяє його техніко-естетична привабли-
вість, що безпосередньо вливає на сприй-
няття користувача.
 Виявлено в тенденції позитивний взаємо-
зв'язок між техніко-естетичною привабли-
вістю і запам’ятовуваністю інформаційного 
повідомлення. Привабливіші в естетич-
ному відношенні інформаційні повідомлення 
здатні викликати інтерес у користувача, 
найкращим чином виконуючи інформативну 
та інформаційну функції.

Ключові слова: cоціотехнічна система, 
комп’ютеризована діяльність, дисплейні 
відеоряди, користувачі, готовність.

The article dealth with the peculiarities 
of social support for women's life in the conditions 
of dynamic socio-technical management system 
of nature management.
Using the methods of electrocardiography 
and electro-oculography revealed the change 
of increasing fatigue in the work of subjects with 
the display video series of the automated soci-
otechnical system "Monitoring of environmental 
activity". We surveyed 350 subjects (opera-
tors, specialists, students with computer skills) 
aged 18 to 36 years (all women) before, during 
and after the use of the display automation sys-
tems of a dynamic automated control system. 
The total duration of the display activity did not 
exceed four hours of continuous operation.
The forms, content and nature of the interaction 
and interaction of the components of the dynamic 
human-nature socio-technical system are char-
acterized. The socio-psychological analysis 
of the tendencies of the development of such 
socio-technical system is carried out. In the empir-
ical study the features of psychological interac-
tion of women with display video sets are iden-
tified. The concept of social support of their life 
activity at work with display video sets of dynamic 
continuous information is developed.
The dependence of the level of computer read-
iness of women and the quality of perception 
of information from different forms of presen-
tation is established. It is found that the quality 
of perception of information is affected not only 
by the level of computer readiness, but also by 
the total time of acquaintance with the computer, 
as well as the time spent at work on the com-
puter. From the point of view of the subsystem 
of the reflective-modeling information activity 
of the designer, its technical and aesthetic attrac-
tiveness contributes to increasing attention to 
the information message, which directly influ-
ences the perception of the user.
A positive correlation between techno-aesthetic 
appeal and the rememberability of the informa-
tion message has been identified. More aesthet-
ically pleasing information messages are able to 
arouse interest in the user, best performing infor-
mative and informative functions.
Key words: social system, computer activity, dis-
play video sets, users, readiness.
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ють практично всі функціональні системи, що 
потребує розроблення психологічного забез-
печення соціальної підтримки їхньої життєді-
яльності. Такого роду завдання вирішуються 
у зарубіжній соціальній психології починаючи 
з 90-х років ХХ ст. в рамках державних науко-
во-технічних програм «Глобальні зміни при-
родного середовища і клімату», а в Україні – 
у ході розвитку ідеї екологічного моніторингу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Поза сумнівом, зміни навколишнього середо-
вища несуть значну економічну загрозу для 
людства у цілому. Особливо це стосується 
антропогенних змін [1, c. 612]. Сценарії таких 
змін як основна міра компенсації несприятли-
вих зрушень передбачають мобілізацію зусиль 
населення на проведення заходів економіч-
ного, технологічного і соціального характеру, 
спрямованих на збереження здоров'я, праце-
здатності і життєдіяльності людей [2, c. 365].

Використання загальноприйнятих характе-
ристик, розроблених для оцінки станів окремо 
взятої людини (функціональний стан, адапта-
ційні можливості, стійкість особистості та ін.), 
явно недостатнє. Потрібні нові підходи до 
пошуку інтегральних критеріїв, що визначають 
здатність суспільства у цілому протистояти 
наступаючим змінам навколишнього середо-
вища [3, c. 290].

Один із можливих підходів убачається 
у парадигмі психологічного потенціалу індиві-
дуума і популяції. Це поняття запропоноване 
у процесі розгляду проблем психології праці, 
що виникають під час переходу до ринко-
вих відносин [4, c. 760]. Відомі також терміни 
«особово-фізіологічний потенціал», «психофі-
зіологічний потенціал», що використовуються 
як синоніми працездатності людини.

Постановка завдання. Метою статті 
є з’ясування особливостей соціальної під-
тримки життєдіяльності жінок в умовах дина-
мічної соціотехнічної системи управління при-
родокористуванням.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Для розкриття поняття «психологіч-
ний потенціал», його значення для розуміння 
реакції людства на глобальні екологічні зміни 
слід взяти до уваги деякі історичні факти. Так, 
установлено, що адекватність та ефективність 
реагування людей на глобальні екологічні 
зміни місця існування залежать від типу пове-
дінки людини і від «соціального характеру» 
суспільства.

Таким чином, психологічний потенціал 
виступає у ролі інтегральної якості населення, 
яка визначає його здібність до реалізації опти-
мальних рішень у разі виникнення критичних 
ситуацій. Він може виявлятися у двох поведін-
кових тенденціях.

Перша полягає у формуванні в суспільній 
свідомості конструктивної ідеї і психологічної 

установки на життєву необхідність сумісного 
подолання небезпеки, мобілізацію людей до 
активних дій за готовності до відмови від анта-
гоністичних групових інтересів і особистих 
благ заради досягнення загальної мети. 

Друга тенденція – розпад єдиної самосві-
домості суспільства на протилежні течії, фор-
мування неконструктивних групових устано-
вок агресивно-егоїстичного характеру або 
пасивного типу, поведінка, спрямована на 
вирішення завдань на користь окремих груп.

Завдання прогнозування соціально-пси-
хологічних ефектів глобальних змін значною 
мірою зводиться до прогнозування рівня пси-
хологічного потенціалу. Від того, з яким потен-
ціалом людство зустрічає глобальні зміни, від 
того, як буде трансформований цей потенціал, 
залежить доля цивілізації.

Проблема, таким чином, формулюється як 
оцінка співвідношення психологічного потен-
ціалу людства із загрозою глобальних змін 
середовища, а можливі практичні пропозиції 
повинні бути спрямовані на збереження або 
збільшення цього потенціалу. Найпершим 
завданням у вирішенні названої проблеми 
є визначення суті психологічного потенціалу 
і пошук індикаторів, за допомогою яких його 
можливо оцінити.

У науці термін «потенціал» використову-
ють дуже часто. Уведено поняття «соціальний 
потенціал», «трудовий потенціал». У дослі-
дженнях демографів використовується термін 
«якісний потенціал населення».

У роботах екологів зустрічаємо поняття 
«соціально-трудовий потенціал населення». 
Під соціально-трудовим потенціалом розу-
міється комплекс соціально-психологічних 
і медико-біологічних характеристик життє-
діяльності людей. Пристосовні можливості 
популяції в антропології називають «адаптив-
ним потенціалом».

У фізіології зміст потенціалу визнача-
ється термінами «працездатність», «фізіо-
логічні резерви організму», «гомеостатич-
ний потенціал».

Суть усіх розглянутих понять полягає 
у визначенні деяких сукупних можливостей 
людей здійснювати свою діяльність. Проте при 
цьому повинні стабілізуватися зовнішні харак-
теристики і ставати відносними поняття жит-
тєдіяльності і добробуту.

Для оцінки можливостей стійкості людини до 
глобальних змін середовища і прогнозування 
реакції на ці зміни слід увести інтегральну харак-
теристику властивостей людини – популяції – 
етносу – людства, яка визначає їхню здібність до 
реалізації мети, що стоїть перед кожним рівнем 
ієрархії названого ланцюжка. Назвемо цю харак-
теристику «життєвий потенціал».

Принципово важливим є те, що суттєвою 
метою є не тільки виживання, а й духовна 
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самореалізація людства, збільшення мож-
ливостей збереження життя людини як виду 
і задоволення потреб за будь-якої динаміки 
зовнішніх умов. Тому життєвий потенціал 
можна визначити як інтегральну здатність збе-
реження біологічної і духовно-психологічної 
життєдіяльності і здійснення перетворюваль-
ної діяльності, спрямованої на досягнення 
загальної мети. 

Сьогодні домінує тенденція зведення 
поняття життєвого потенціалу до поняття 
«рівень здоров'я», при цьому пропонуються 
різні варіанти критеріїв, що розкривають його 
суть. Але встановлені у соціальній психоло-
гії закономірності показують, що поведінка 
людей, їхня стійкість до впливу глобальних 
змін, характер і форма колективної відповіді 
визначаються й іншими чинниками, наприклад 
адаптаційною здатністю, характером психоло-
гічних установок, особливістю регуляції пси-
хологічних механізмів, ступенем усвідомлення 
ситуації і тому подібне Назвемо сукупність цих 
характеристик психологічним потенціалом, 
який, безумовно, однією зі своїх частин має 
психологічне здоров'я населення і культурно 
зумовлені якості особистості і суспільства.

Неможливість використання поняття «здо-
ров'я населення» як єдиного для оцінки жит-
тєвого потенціалу пов'язана також із тим, що, 
згідно зі Статутом Всесвітньої організації охо-
рони здоров'я, воно визначається як стан «пов-
ного фізичного, духовного і соціального добро-
буту». Добре відомо, що діяльність у багатьох 
випадках може і повинна здійснюватися всу-
переч «добробуту». Ба більше, згідно із сучас-
ними концептуальними поглядами, добробут, 
симетрія протистоять тенденції розвитку в умо-
вах ноосфери і можуть викликати колізії, за яких 
найбільш благополучні екологічні елементи 
стають найуразливішими.

Комплекс чинників, які визначають здатність 
етносу здійснювати об'єктивно оптимальні дії, 
спрямовані на досягнення загальної мети, до 
яких належить завдання протистояння гло-
бальним змінам, був позначений як пасіонар-
ність, тобто соціальна енергія, спрямована до 
єднання і посилення розвитку етносу.

Таким чином, можна припустити, що пасіо-
нарність і працездатність є похідними психо-
логічного потенціалу. Життєдіяльність попу-
ляції в усіх її численних проявах є реалізацією 
життєвого потенціалу в конкретних умовах 
природного і соціального середовища і спосо-
бів діяльності.

Моніторинг навколишнього середо-
вища – це система спостереження, аналізу 
стану і прогнозу можливих змін навколиш-
нього середовища, що викликані антропоген-
ними чинниками. Стосовно оцінки й управ-
ління якістю навколишнього середовища 
регіонів основне значення має санітарно- 

токсикологічний урівень моніторингу, пов’яза-
ній із контролем над забрудненням компонен-
тів природного середовища: повітря, ґрунту, 
води. Мета регіонального моніторингу – забез-
печити осіб, що приймають рішення (ОПР), 
необхідною інформацією для планомір-
ного зниження рівня забруднення навко-
лишнього середовища. Для здійснення цієї 
основної мети необхідно вирішити важливі 
науково-технічні завдання отримання досто-
вірної інформації й інформаційного забезпе-
чення моніторингу. Для цього, своєю чергою, 
потрібне відповідне соціально-психологічне 
і інженерно-психологічне забезпечення ство-
рення інформаційних моделей на базі ПЕОМ. 
Із таких моделей складаються банки різно-
рідної інформації: про хімічні забруднювачі 
середовища, їх медико-біологічні властивості, 
про джерела техногенного забруднення і тому 
подібне, а також прикладні забезпечувальні 
програми прогнозування, комплексного пла-
нування, експертизи проєктів. У подібних 
інформаційних системах широко використо-
вуються дисплейні відеоряди ПЕОМ. 

Уся вищеперелічена діяльність здійсню-
ється в АСУ «Моніторинг природоохоронної 
діяльності (ПОД)» у режимі діалогу осіб, що 
приймають відповідальні рішення з оптиміза-
ції екологічної обстановки з інформаційними 
моделями, представленими на дисплейних 
відеорядах. Останні повинні володіти достат-
ньою ергономічною якістю, що забезпечує 
адекватність рішень.

Обстежено 350 досліджуваних (оператори 
ПЕОМ, фахівці з АСУ, студенти, що мають 
навички роботи з комп’ютером) у віці від 18 до 
36 років (усі – жінки) до, під час і після роботи 
з дисплейними відеорядами АСУ «Моніторинг 
ПОД». Загальна тривалість діяльності за дис-
плеєм не перевищувала чотирьох годин без-
перервної роботи. Заздалегідь проводилася 
оцінка «апріорної надійності» відеорядів. Функ-
ціональний стан досліджувався методиками, 
для яких характерні значні відмінності з доро-
бочим рівнем в аналогічному дослідженні 
операторів-прокатників, а також за показни-
ками електроокулограми (ЕОГ) і електрокар-
діограми (ЕКГ). Розраховувалися показники 
зміни функціонального стану й якості діяль-
ності осіб, що приймають рішення.

На етапі експериментальної оцінки дис-
плейних відеорядів досліджувані працювали 
в режимі розроблених сценаріїв, які імітували 
зміни екологічної обстановки на рівні регіону, 
що відбивалися на інформаційній моделі.

Період навчання роботи з відеорядами був 
тривалим (дві години), оскільки досліджу-
вані поступово засвоювали режим діалогу 
з комп'ютером.

Досліджувані курсором відзначали вірні від-
повіді із запропонованих на вибір. Швидкодію 
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вирішення завдань з оцінки екологічної ситу-
ації фіксували програмним способом, показ-
ники точності і надійності оцінювалися після 
експерименту. Апріорну надійність дисплей-
них відеорядів наведено в табл. 1.

Таблиця 1
Апріорна надійність безперервних 
дисплейних відеорядів динамічної 

соціотехнічної системи  
природоохоронної діяльності

Параметр

Оптимальні 
(О) та допу-

стимі (Д) 
значення 

параметра

В
ід

е
о

р
я

д
 

«М
о

н
іт

о
р

и
н

г 
а

тм
о

с
ф

е
р

и
»

В
ід

е
о

р
я

д
 

«М
о

н
іт

о
р

и
н

г 
ґр

у
н

ті
в

»
Насиченість 
відеорядів без-
перервної інфор-
мації

О-6-8 Д<14 5 7

Кодування 
інформації О-5 Д-18 5 7

Характеристики 
коду:
оформлення
величина
контраст

спрямованість
лінійність

миготіння

О-9
О-3
О-3

О-3
О-3

О-3

Д-18
Д-6
Д-6

Д-9
Д-7

Д-12

10
1
7

5
6

5

9
3
4

4
6

7
Апріорний 
(Капр), бал О-4-5 Д-3-4 4,5 3,5

Значне стомлення виявляється після закін-
чення двох із половиною годин безперервної 
роботи за дисплеєм за статистично значущих 
(Р < 0,05) відмінностей із доробочим рівнем 
для показників кардіореспіраторної системи 
та електроокулограми (табл. 2).

Відзначаємо статистично істотне змен-
шення тривалості кардіоінтервалів для віде-
орядів обох підсистем, що разом із дина-
мікою зміни показників ЕОГ свідчить про 
встановлення вираженого стомлення безвід-
носно з «апріорною надійністю» відеорядів.

Виділяємо особливість взаємодії дослі-
джуваних, працюючих у системі АСУ «Моні-
торинг ПОД» порівняно з операторами-про-
катниками: тривалість відновлюваного 
періоду початкових показників функціо-
нального стану у них у середньому значимо  
(p < 0,05) довше, що пов'язано з більшим ступе-
нем стомлення у зв’язку з відсутністю заздалегідь 
виробленої системи формування та підтримання 
працездатності у вигляді професійних тренінгів.

Останнє пов’язано з тим, що навіть після 
трьох годин роботи за дисплеєм із «апріорно 
ненадійними» відеорядами інтегральний показ-
ник лише наблизився до межі допустимих змін.

Отримані результати підтвердили можли-
вість використання психологічних і психофізі-
ологічних критеріїв для психологічного забез-
печення якості дисплейних відеорядів і для 
розроблення режимних заходів діяльності 
з ними в контексті реалізації програм розвитку 
СТСД. Особам, що працюють із дисплейними 
відеорядами АСУ «Моніторинг ПОД», як і опе-
раторам аналогічних динамічних соціотехніч-
них систем, можна рекомендувати тривалість 
безперервної роботи за дисплеєм під час вирі-
шення оперативних завдань не більше двох 
годин, розділених 15-хвилинною перервою.

За наслідками теоретичних і експеримен-
тальних досліджень дисплейних відеорядів 
АСУ «Моніторинг ПОД» отримано характерис-
тики їхньої якості, що дають змогу прогнозу-
вати ефективність роботи осіб, що приймають 
вирішення на основі інформаційних моделей 
цього типу, і можливі зміни ФС. У випадку 
з «апріорною ненадійністю» дисплейних віде-
орядів із підсистеми «моніторингу ґрунтів» 
своєчасно (на передпроєктній стадії) було 
проведено їх психологічне вдосконалення 
шляхом приведення у відповідність показників 
«апріорної надійності» нормативним вимогам.

Висновки з проведеного дослідження. 
У ході проведених досліджень стосовно реалі-
зації програм розвитку динамічної соціотехніч-
ної системи встановлено результати, важливі 
для психологічного забезпечення як із погляду 
проєктувальників (розробників), так і користу-
вачів, а саме:

1. Із погляду підсистеми відображально- 
моделюючої інформаційної активності проєк-
тувальника підвищенню уваги до інформацій-
ного повідомлення сприяє його техніко-ес-
тетична привабливість, що безпосередньо 
вливає на сприйняття користувача.

2. Існує в тенденції позитивний взаємо-
зв'язок між техніко-естетичною привабли-
вістю і запам’ятовуваністю інформаційного 
повідомлення.

3. Привабливіші в естетичному відношенні 
інформаційні повідомлення здатні викликати 
інтерес до себе у користувача, найкращим 
чином виконуючи інформативну й інформа-
ційну функції.

У підсистемі психологічного забезпечення 
визначено роль критерію техніко-естетичної 
привабливості на всіх етапах інформаційної 
комунікації. Естетичний критерій, або критерій 
досконалості дизайну, може виступати як прі-
оритетний під час інженерно-психологічного 
проєктування, ранжування потреб, оцінки, 
вдосконалення і реалізації програм розвитку 
зразків як у формальному, так і у змістовному 
плані, що важливо для інженерно-психологіч-
ного проєктування на ранніх його етапах.

У підсистемі інтегральної регуляції встанов-
лено фасцинативні засоби впливу інформацій-
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них повідомлень на різних етапах психологіч-
ного забезпечення комунікативного процесу, 
які дають змогу в перспективі ефективніше 
використовувати особливості формування 
споглядального боку інформації, що стано-
вить окремий напрям подальших розвідок.
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Таблиця 2
Дані ЕОГ і ЕКГ у різні періоди роботи досліджуваних (М±m)

Показ-
ник Відеоряд Перед почат-

ком періоду
Під час роботи Після 

роботи
Період 
роботина початку в середині в кінці

ККО

МАС

МГР

14,0
3,5

17,5
 5,5

13,6
2,0

16,3
6,5

17,3
1,0

23,0
0,8

25,0
0,6

28,2
2,5

21,2
2,8

20,5
1,0 Протягом 

1-ої години

R-R, с
МАС

МГР

0,70
0,25
0,68
0,10

0,75
0,15
0,75
0,15

0,73
0,18
0,80
0,10

0,72
0,10
0,65
0,11

0,70
0,15
0,70
0,12

ККО
МАС

МГР

24,6
3,5

27,5
5,0

23,6
2,0

28,3
6,0

20,3
1,0

29,0
0,8

27,0
0,6

30,2
2,3

28,2
2,8

29,5
1,0 Протягом 

2-ої години

R-R, с
МАС

МГР

0,72
0,20
0,78
0,10

0,73
0,10
0,77
0,15

0,70
0,15
0,81
0,10

0,73
0,10
0,77
0,11

0,73
0,15
0,76
0,12

ККО
МАС

МГР

 24,5
 3,0
37,5
 5,0

23,6
2,5

36,3
6,0

24,3
1,0

43,0
0,8

25,0
0,6

44,2
2,5

31,2
2,8

42,5
1,0 Протягом 

3-ої години

R-R, с
МАС

МГР

0,75
0,25
0,73
0,10

0,76
0,15
0,74
0,15

0,69
0,18
0,72
0,10

0,76
0,10
0,71
0,11

0,75
0,15
0,72
0,12

Примітка: ККО – кількість «кроків» ока ЕОГ, R-R – тривалість кардіоінтервалів; МАС – для відеоряду моніторингу 
атмосфери, МГР – для відеоряду підсистеми моніторингу ґрунтів


