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Материалы и методы. В исследовании приняли участие 120 человек: 34 мужчины, 86 женщин (в 
состоянии стойкой компенсации возраст-зависимых процессов). Использовали исследование функ-
ционального возраста по методу А. А. Полякова, Г. В. Коробейникова, а также физиолого-эргомет-
рические исследования для определения остаточной работоспособности. Данные анализировали 
кластерно-корреляционным методом.  

Результаты. Выявлена большая вариативность физиологических возможностей в обеспечении 
остаточной работоспособности людей в возрасте 60 лет и старше. Корреляционный анализ выявил 
превалирование связей с темпом функционального старения показателей продуктивности зритель-
ного и слухового анализаторов, сосредоточения внимания, теппинг-теста. Для группы людей в воз-
расте старше 75 лет характерен достоверный вклад параметров зрительной и слуховой памяти во 
взаимосвязь с темпом старения, что не наблюдается в более молодой группе (60–74 года). В то же 
время для людей пожилого возраста характерно большее влияние на темп старения фактора 
сосредоточения внимания. Темп старения отражается и на показателях успешности работы с сен-
сорной панелью. Для лиц старческого возраста характерна достоверная ассоциация темпа старения 
и количество ошибок при работе с сенсорным устройством. Среди людей, которые имеют нормаль-
ный и замедленный темпы старения, продолжают трудовую деятельность 29,1 %, 29 % — нетрудо-
способны, а 41,9 % не трудоустроены, хотя имеют остаточную работоспособность, соответствую-
щую уровню работающих людей.  

Выводы. Возрастные изменения присущих физиологических показателей когнитивных, психофи-
зиологических и сенсорных функций свидетельствуют об ускорении темпа функционального старе-
ния в старческом возрасте в сравнении с группой людей пожилого возраста.  
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Еволюція розвитку науково-технічних досягнень людства максимально наблизила суспільство до 

впроваджень інформативних технології, однак проблема впливу «людського чинника» не стає менш 
глобальною та перетинається з багатьма сферами діяльності. З огляду на це перспективи сучасних 
геронтологічних розробок спрямовані на вирішення актуальних прикладних проблем збереження 
трудового потенціалу на всіх етапах професійної біографії людини та профілактики прискореного 
професійного старіння.  

Мета ― реалізація способу інтегральної оцінки та корекції працездатності людей різного віку при 
розумових навантаженнях.  

Матеріали і методи. Розумове навантаження моделювали за допомогою комп’ютерного тесту-
вання, для чого було обстежено 295 осіб віком 21–74 роки. Для інтегральної оцінки працездатності 
людини при розумових навантаженнях було розроблено інформаційну структуру, яка ґрунтується на 
поєднанні параметрів психофізіологічного потенціалу та темпу старіння людини. Для профілактики 
гіпокінезії при розумових навантаженнях та корекції функціонального стану людини був використа-
ний комплекс фізичних вправ у режимі робочого дня. Усі методики були розроблені на базі лабора-
торії професійно-трудової реабілітації ДУ “Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН Ук-
раїни”.  

Результати та висновки. Виявлені об’єктивні віко-стажеві зміни параметрів психофізіологічного 
потенціалу людини вказують на зв'язок швидкості вікового регресу функціональних можливостей 
забезпечення ефективності праці людини з умовами трудової діяльності та способом життя. Своєрід-
ним критерієм цих змін слугують показники прискореного темпу старіння, пов’язані із функціо-
нальним станом кардіореспіраторної системи та опорно-рухового апарату. Доведено, що вікове 
погіршення стану психофізіологічних функцій на фоні стабілізації рівня розумової працездатності у 
переважної більшості працівників старше 60 років відображає компенсаторний вплив професійного 
досвіду. Після застосування засобу корекції розумової працездатності у 60 % осіб виявлено підви-
щення її рівня в межах вікової норми. Отримані дані свідчать про те, що з метою подолання наслідків 
негативної дії професійних чинників та для профілактики прискореного професійного старіння не-
обхідним є застосування коригувальних засобів, що сприятиме підвищенню ефективності праці 
персоналу, зокрема осіб, які знаходяться в умовах підвищеного нервово-емоційного напруження 
(оператори, водії, льотчики тощо).  

 


