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- Носенко Е.Л., проф. кафедри педагогічної та
вікової психології, доктор психологічних наук, 
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Автори розробки:



Розроблено метод комп'ютерної діагностики емоційної
стійкості/нестійкості людини до «стресу неуспіху» в
процесі виконання нею інформаційно-переробляючої
діяльності, яка імітує процес обміну інформацією між
пілотом та диспетчером в керуванні повітряним рухом. 
На одному з етапів виконання діяльності створюються
умови, в яких виникає «стрес неуспіху», що
моделюється шляхом підвищення об'єму інформації, 
якою обмінюються учасники процесу, відносно
природнього об'єму пам'яті людини. 





Запропонований спосіб прогнозування емоційної
стійкості людини допомагає вивести процедуру
оцінки цієї властивості особистості поза межі

конкретної професійної діяльності в екстремальних
умовах. Це значно спрощує вирішення завдань
професійного відбору осіб для діяльності в

особливих стресогенних умовах.





МетодМетод впровадженовпроваджено::

•• уу практикупрактику діагностикидіагностики
профпридатностіпрофпридатності фахівцівфахівців льотнихльотних
професійпрофесій ДніпропетровськогоДніпропетровського
відділеннявідділення ВАДВАД ““УкравіарухУкравіарух””;;

••уу навчальнийнавчальний процеспроцес нана факультетіфакультеті
психологіїпсихології ДніпропетровськогоДніпропетровського
національногонаціонального університетууніверситету іменіімені
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Теоретико – психологічне обґрунтування
методу комп'ютерної діагностики емоцій-
ної стійкості людини представлено:
у монографіях авторів розробки:

l Аршава І.Ф. Емоційна стійкість людини і її діагностика: 
Монографія.  - Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2006. – 312 
с.; 

l Носенко Э.Л., Аршава И.Ф. Теоретико-психологи-ческие
основы компьютерной диагностики эмоциональной
устойчивости человека: Монография. – Днепропетровск: 
Изд-во ДНУ, 2006. – 236 с.

l Аршава І.Ф., Носенко Е. Л. Аспекти імпліцитної
діагностики емоційної стійкості людини: Монографія.  -
Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2008. – 468 с. ; 

l Носенко Е. Л., Аршава І. Ф., Кутовий К. П. Форми
відображеної оцінки емоційної стійкості та емоційної
розумності людини: моногр. – Дніпропетровськ: Вид-во
«Інновація», 2011. – 178 с.



Метод комп'ютерної діагностики емоційної
стійкості пройшов апробацію на
міжнародних наукових конференціях:

l 13th European Conference on Personality 22 - 26/07/2006 
Athens - Greece ( Nosenko E., Arshava I. Predicting emotional 
stability from other stable individual characteristics of 
emotionality);

l Second International Interdisciplinary Congress 
NEUROSCIENCE FOR MEDICINE AND PSYCHOLOGY 
11- 21/06/2006 Sudak, Crimea, Ukraine (Arshava I. Some 
stable features of emotionality in the personality structure as 
predictors of proneness to stress);

l 5-й Міжнародній науково-практичній конференції з
комп’ютерних технологій „Математичне та програмне
забезпечення інтелектуальних систем” 2006, 
Дніпропетровськ, Україна (Аршава І.Ф., Носенко Е.Л., 
Хижа О.Л. Система тестування емоційної стійкості
людини)




