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ОПТИМІЗАЦІЯ ОБРАХУНКУ ТРИВИМІРНИХ СЦЕН ТА ОБ’ЄКТІВ  

З ВИКОРИСТАННЯМ РОЗРІДЖЕНОГО ВОКСЕЛЬНОГО ОКТОДЕРЕВА 
 
У статті приведено головні принципи побудови тривимірного зображення, особливості 

використання для цієї цілі технології вокселів, а саме вдосконаленої технології розрідженого 
воксельного октодерева. 

На основі результатів проведених досліджень було визначено наявні та теоретично 
можливі складнощі широкого використання даної технології. Запропоновано та реалізовано 
оптимізацію ряду алгоритмів рендерингу, відбору значень, прослідковування вокселів, збереження 
інформації про їх властивості та розміщення. 

Ключові слова: тривимірна графіка, розріджене воксельне октодерево, рендеринг, 
алгоритми. 

 
Вступ. Сучасні засоби візуалізації вирішують ряд завдань у багатьох галузях науки та 

техніки. Однак більш досконалі технології все частіше вимагають нових, іноді радикальних 
рішень. Так, традиційна полігональна графіка, що використовується в переважній більшості 
випадків, у ряді завдань виявляється неоптимальною в застосуванні або і зовсім 
неприйнятною [1]. Тому актуальним стає завдання пошуку й розробки альтернативних 
методів візуалізації для вирішення проблем, що виникають в деяких випадках. Одним з 
таких розв'язків є застосування воксельної графіки замість полігональної. Воксельна графіка 
представляє об'єкти за допомогою атомарних елементів, розташованих у вузлах сітки - 
вокселів. Кожен воксель може місти деяку кількість даних - від кольору й прозорості, 
аналогічно двомірним пікселям, - до спеціалізованих даних, наприклад, інформації про тип 
матеріалу, щільність, пружність тощо [2]. Крім цього воксельна графіка, на відміну від 
полігональної, дозволяє візуалізувати високодеталізовані об'єкти без використання 
додаткових засобів, візуалізувати внутрішню структуру об'єктів, робити модифікації об'єктів 
на рівні вокселів. Можливість візуалізації об'єктів зовсім різної природи й легкість  
модифікацій роблять воксельну графіку вигідною альтернативою полігональної графіки в 
багатьох напрямах і додатках.  

Постановка проблеми. Для сучасних апаратних і програмних систем досить 
проблематично робити візуалізацію комплексних сцен за допомогою воксельної графіки з 
ряду причин. Основною причиною є великий розмір сітки і відповідно, більші обсяги 
воксельних даних, присутніх у цій сітці. Процес обробки й візуалізації таких сіток 
найчастіше вимагає в десятки або й сотні разів більше обчислювальних ресурсів, ніж можуть 
надати сучасні апаратні системи [3].  

Існують різні методи підвищення ефективності візуалізації воксельної графіки, але 
найбільш популярним і ефективним способом як підвищення швидкості обробки, так і 
скорочення розмірів воксельних даних, є застосування ієрархічної структури - розрідженого 
октодерева. Так чи інакше дана структура є основою багатьох відомих методів, орієнтованих 
на підвищення швидкості обробки [4], або методів, орієнтованих на скорочення обсягів 
даних. Однак універсальність таких структур хоч і висока, але не нескінченна. Багатьом 
сучасним програмним системам потрібні більш спеціалізовані підходи до роботи з 
воксельними даними. Робота з комплексними сценами, що містять велику кількість об'єктів, 
сценами, що містять динамічно змінювані об'єкти, сценами, що мають велику роздільну 
здатність сітки, вимагає нових методів організації й обробки воксельних даних. 
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Пропоноване рішення. Для вирішення проблем візуалізації за допомогою воксельної 
графіки в системах моделювання пропонується спеціалізований метод, орієнтований на 
вирішення проблем, пов'язаних з обсягами даних і швидкістю їх обробки в ряді випадків. У 
більшості випадків тривимірній сцені властива яскраво виражена неоднорідність вмісту: в 
сцені можуть бути присутні різні рухомі об'єкти, наприклад різноманітні механізми й 
апарати, а також статичні об'єкти - які-небудь приміщення, поверхні, перешкоди тощо. При 
візуалізації такої сцени за допомогою воксельної графіки, можна визначити наступне. По-
перше, неоднорідність полягає в приналежності різних груп вокселів різним об'єктам - 
можна явно розділити до якого об'єкта відноситься той чи інший воксель.  По-друге,  
неоднорідність існує серед самих об'єктів - можна явно виділити, об'єкти, що змінюються та 
незмінні. Таким чином, можна визначити два варіанта неоднорідності: поділ вокселів на 
класи - по приналежності до того або іншому об'єкту та поділ об'єктів на класи - об'єкти, що 
змінюються та незмінні. Очевидно, що сцени такого типу вимагають індивідуального 
підходу й існуючі методи, що полягають у застосуванні октодерева, що розділяє всю сцену 
всього на два класи вокселів, будуть неефективні. 

Допустимо наявність деякої сцени },...,{ 1 nvvV =  та наявність у ній визначеної кількості 
вокселів v.  Виходячи з такої властивості вокселів,  як однозначний стан -  пустий або 
непустий,  у сцені можна визначити дві підмножини,  що не пересікаються:  P  -  множина 
непустих вокселів і Z  – множина пустих векселів. При цьому VZP =È  і в такому випадку, 
якщо VvÎ , то ZvPv ÎÅÎ  , що говорить про однозначний поділ. 

У цьому випадку очевидно,  що класичні реалізації октодерева тут не підходять,  тому 
що в цьому випадку вокселі розподіляються або в об'єктах, або в множині порожніх вокселів, 
у той час, як розріджене октодерево передбачає наявність лише двох варіантів розподілу, так 
ніби сцена складається тільки з одного об'єкта й пустих вокселів. У випадку, якщо потрібно 
виключити з розрахунків не тільки вокселі порожньої множини, а й вокселі, асоційовані з 
деяким об'єктом, просте октодерево не допоможе. 

Для здійснення безпосереднього розбиття сцени й формування вузлів пропонується 
використовувати підхід, аналогічний розбиттю за допомогою октодерева. Сформулювати 
ідею можна у двох принципах:  

- пропуск порожніх вокселів, аналогічний пропуску при використанні октодерева;  
- оптимальна організація мінливих об'єктів, із чим при використанні октодерева 

виникають проблеми.  
Якщо розглядати сам процес формування октодерева [5], то основна ідея полягає в 

рекурсивному розбитті простору на вісім рівних частин, які утворюють вузли (рис. 1). 
Очевидно, що вокселі мінливого об'єкта не вигідно зберігати в структурі такого типу, 
оскільки після кожної зміни об'єкта потребується зміна самого октодерева, що в деяких 
випадках може зводитися до повної перебудови цього дерева.  

Головною відмінністю пропонованого методу від застосування октодерева для 
організації воксельних даних є поділ усіх вокселів сцени за ознакою приналежності до того 
або іншому об'єкта, а поділ об'єктів – за способом обробки – на об'єкти, що змінюються та 
об'єкти незмінні (рис. 2). Кожний вузол, що асоціюється з конкретним об'єктом, 
представленим на сцені, а не є частиною простору. Усі вокселі, що представляють один 
об'єкт, розміщаються в одному вузлі. Кожному вузлу ставиться у відповідність деякий блок 
даних, фактично - деяка частина всієї воксельної сітки сцени. Таким чином, проводиться 
перехід від великої однорідної сітки до деякої кількості малих сіток.  
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Рис. 1. Розбиття за допомогою октодерева 
 

 
 
Рис. 2. Приклад першого рівня розбиття сцени за допомогою класичного октодерева 

(ліворуч) і за допомогою пропонованого способу (праворуч) 
 
Від ієрархії вузлів і обмежуючих об’ємів на даному етапі пропонується відмовитися й 

розташовувати всі вузли і їх об’єми на одному рівні (рис. 3). Це зумовлено тим, що кожний 
об’єм уже містить в собі окремий самостійний об'єкт, навіть якщо логічно він може бути 
частиною іншого об'єкта. Тим більше, що всередині цього об’єму дані можуть бути 
організовані довільним чином.  

 
 

Рис. 3. Розбиття сцени пропонованим способом 



 12 

Застосування обмежуючих об’ємів у цьому випадку зводиться до визначення меж 
кожного об'єкта,  й відповідно,  блоку воксельних даних кожного вузла.  Найбільш 
підходящим типом обмежуючого об’єму для дискретного воксельного простору є 
паралельний осям обмежуючий паралелепіпед. Він потребує всього три координати для 
позначення початкової точки й три значення, що позначають довжини його ребер. В пам'яті 
ЕОМ така структура обмежуючого об’єму буде мати компактний вигляд, більше того, усі 
значення будуть цілими.  

Визначення значень обмежуючого об’єму полягає в знаходженні в блоці даних кожних 
мінімальних і максимальних значень координат вокселів. Така процедура повинна 
виконуватися один раз під час сегментації всієї сцени й щоразу після зміни координат 
вокселів усередині цього об’єму. Процедуру сегментації сцени пропонується робити на 
підставі розташування воксельних даних у пам'яті. В даному класі сцен кожен самостійний 
об'єкт є незалежним, зберігаються вони або в окремому файлі, або в окремій області пам'яті, 
перед тем,  як завантажується в сцену,  тому для формування кожного вузла потрібно тільки 
роздільне завантаження воксельних даних з відповідного файлу або області даних. Після 
цього кожний вузол буде містити свій блок воксельних даних. 

Для організації сцени в пам'яті ЕОМ пропонується структура даних (рис. 4), що 
складається з наступних елементів: 

1. кореневий елемент сцени – структура, що містить вказівники на всі кореневі 
елементи сцени; 

2. вузлові елементи сцени – структури даних пам’яті, що містять вказівники на блок 
даних пам’яті, які зберігають воксельні дані, а також містять в собі обмежуючий об’єм і 
значення, що визначають тип об’єкта, що представляється, і тип структури даних, 
використовуваної для організації зберігання воксельних даних; 

3. влок даних – область пам’яті, де розташовується частину сітки (усі вокселі об’єкта), 
представлена або октодеревом, або звичайним масивом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Організація на рівні даних 

 
У кожний такий вузол сцени в майбутньому можливо буде додавати різну додаткову 

інформацію, наприклад палітру або рівень деталізації для октодерева, що дозволить 
додатково скоротити обсяг даних, або підвищити продуктивність візуалізації. 

Висновки. Існуючі проблеми воксельної графіки можуть бути вирішені не тільки за 
рахунок збільшення обчислювальної потужності та апаратній підтримці, але й за рахунок 
впровадження ефективних методів обробки й візуалізації в окремих випадках. Такі методи 
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особливо важливі в ряді галузей,  що швидко розвиваються,  у яких візуалізація є 
другорядним завданням, тому не може використовувати всі ресурси ЕОМ. Запропонований 
спосіб візуалізації тривимірних воксельних сцен може бути впроваджений у різні галузі 
науки й техніки, де необхідним є компактне представлення й ефективна візуалізація 
специфічних типів сцен, що містять об'єкти у воксельному вигляді. Перевагами 
запропонованого методу наступні:  

- перенесення визуалізації однорідного масиву вокселів у візуалізацію організованих 
груп вокселів.  

- поділ вокселів і поділ самих об'єктів, що дозволяє вести роботу з кожним класом 
об'єктів окремо, вивільняючи деяку кількість пам'яті й обчислювальних потужностей.  

- логічне, наближене до натурального представлення сцени й видимих об'єктів, 
необхідне для більшості сучасних завдань.  

Основне застосування даний метод може знайти в області симуляційного й модельного 
програмного забезпечення, де для цього існують усі передумови. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ТРЕХМЕРНЫХ СЦЕН И ОБЪЕКТОВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗРЕЖЕННОЙ ВОКСЕЛЬНОГО ОКТОДЕРЕВА 

 
В статье приведены главные принципы построения трехмерного изображения, 

особенности применения для этой цели технологии вокселей, в частности 
усовершенствованной технологии разреженного воксельного октодерева. 

На основании результатов проведенных исследований было определено имеющаяся и 
теоретически возможная сложность широкого использования данной технологии. Предложено 
и реализована оптимизация ряда алгоритмов рендеринга, отбора значений, отслеживания 
вокселей, сохранения информации об их свойствах и размещении. 

Ключевые слова: трехмерная графика, разреженное воксельное октодерево, рендеринг, 
алгоритмы.  

 
Ph.D. Boychuk V.O., Matvyeyev P.Ju. 

OPTIMIZATION OF 3D SCENES AND OBJECTS CALCULATIONS, USING SPARSE 
VOXEL OCTREE 

 
This paper contains fundamental principles of construction of three-dimensional image and 

application features of using of voxel technology, particularly, improved Sparse Voxel Octree technology 
for this purpose. 

Determination of existing and theoretically possible complexities of wide application of this 
technology is based on the results of conducted research. Here was proposed and implemented a number 
of optimization algorithms for rendering, values selection, voxel tracking, storing an information about 
their properties and accommodation. 

Keywords: three-dimensional graphics, sparse voxel octree, rendering, algorithms. 



 14 

УДК 681.518.5                                                        д.т.н., проф. Вишнівський В.В. (ДУТ) 
  к.т.н., доц. Глухов С.І. (ФВПКНУ) 

к.т.н., с.н.с. Охрамович М.М. (ВІКНУ) 
         Шевченко В.В. (ВІКНУ) 

 
ВИКОРИСТАННЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО РЕМОНТНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ  
ДІАГНОСТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ТИПОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАМІНИ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО МЕТОДУ НА РІВНІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ОБ’ЄКТА  

 
У статті пропонується розробка нового методу діагностування і на його основі, відносно 

простого та недорогого діагностичного пристрою, реалізуючого пошук непрацездатних 
цифрових типових елементів заміни в заданому часі і з припустимою достовірністю. В якості 
такого пристрою пропонується розробити універсальний ремонтний модуль за допомогою якого 
буде визначатися технічний стан  цифровий типових елементів заміни, що в свою чергу 
дозволить автоматизувати процес визначення несправних цифрових типових елементів заміни, 
а також покращить основні показники надійності, а саме зменшить на  11-15% середній час 
відновлення та збільшить коефіцієнт готовності цифрових об’єктів радіоелектронних засобів 
озброєння на 8...10%. 

Ключові слова: рівень експлуатації, система технічного обслуговування і ремонту, 
електромагнітний метод діагностування, цифрові типові елементи заміни, універсальних 
ремонтний модуль, контролю технічного стану. 

 
Вступ. Існуюча система технічного обслуговування і ремонту (СТОіР) сучасних 

радіоелектронних засобів озброєння (РЕЗО) має низьку ефективність. Наявність трьох рівнів 
(експлуатації, військових ремонтних органів і ремонтних підприємств) територіально 
віддалених друг від друга, значно збільшує середній час відновлення цифрових пристроїв , 
що в свою чергу призводить до зниження коефіцієнта готовності. Сучасні РЕЗО 
характеризуються багатофункціональністю і складністю [1,2]. Це обумовлено обсягом і 
характером розв’язуваних ними задач і широким впровадженням різних технічних пристроїв, 
виконаних на новій елементній базі – великих інтегральних схемах (ВІС), надвеликих ВІС 
(НВІС), мікропроцесорних (МП) ВІС, а також новими принципами побудови цифрових 
пристроїв (ЦП) на основі цифрових типових елементів заміни (ТЕЗ). Досвід експлуатації  
зразків РЕЗО  на елементній базі другого, третього та частково четвертого поколінь у 
військах показав, що існуючі  засоби ремонту не спроможні забезпечити постійної бойової 
готовності нового озброєння. Ситуація ускладнюється ще тим, що можливості військових 
ремонтних органів в сучасний час практично не реалізуються за відсутності належного 
забезпечення експлуатаційно-витратними матеріалами. Для проведення контролю технічного 
стану (КТС) апаратури, виконаной на інтегральних мікросхемах (ІС), використовуються 
вбудовані системи контролю (ВСК) [3,4]. Вони забезпечують пошук відмов тільки на рівні 
групи (15-20)  цифрових ТЕЗ.  Розрахунок показав,  що при кожній  відмові РЕЗО необхідно 
проводити заміну групи (в той час коли відмовив один)[5, 7]. 

Основна частина. Все це обумовлює необхідність розробки нових методів 
діагностування і на їх основі, відносно простих та недорогих діагностичних пристроїв, 
реалізуючих пошук непрацездатних цифрових ТЕЗ в заданому часі і з припустимою 
достовірністю. В якості такого пристрою пропонується розробити універсальний ремонтний 
модуль (УРМ), який буде визначати несправний цифровий ТЕЗ із групи підозрювальних у 
несправності ТЕЗ (15-20), який побудований на основі використання електромагнітного 
способу (методу) діагностування.  

Робота універсального ремонтного модуля (УРМ) починається з калібрування. Для 
цього команда про початок калібрування поступає в блок формування установчого коду. По 
даній команді блок формує сигнал еталонної напруги і передає його в модуль обробки ДІ на 
блок виділення імпульсів в прийомному пристрої. Далі сигнал посилюється, перетворюється 
в цифрову форму і поступає на пристрій індикації. У випадку відмінності значення сигналу 
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від паспортної (зазначеного у формулярі на УРМ), оператор змінює коефіцієнт підсилення 
блоку підсилювачів і домагається заданого значення [6, 8]. 

Далі в блок управління автоматичним режимом роботи (БУАРР) вводиться марка ТЕЗ. 
БУАРР аналізує присутність даних для діагностування ТЕЗ у базі даних. Якщо вихідні дані 
присутні, то БУАРР формує команди для керування процесом діагностування. Вихідні дані, 
які зберігаються в базі даних,  надходять на відповідні блоки УРМ.  Первинний установчий 
код надходить на блок формування установчого коду, сигнали від генератору детермінованої 
послідовності на блок формування ТП, необхідні напруги живлення на блок живлення, на 
пристрій розподілу надходять команди,  по яких даний пристрій визначає на які входи ТЕЗ 
будуть подаватися тестові впливи й напруги живлення. Еталонна сигнатура надходить у блок 
прийняття рішень. Коли дані команди надійшли, БУАРР формує сигнал запуску, по якому на 
ТЕЗ починає подаватися перевірочний тест. На кожен елементарний тестовий вплив у 
антенному пристрої формується відгук. Даний відгук надходить на модуль обробки ДІ в блок 
виділення імпульсів. Обробка здійснюється в такому порядку. Сигнал, виділений у 
прийомному пристрої, підсилюється блоком підсилювачів і надходить у блок аналогового 
цифрового перетвоювача, де відбувається перетворення паралельного коду цифрового 
сигналу в послідовний.  Блок формування сигнатури стискає потік ДІ в сигнатуру.  Обробка 
ДІ завершується, коли на ТЕЗ надійшов останній елементарний тестовий вплив. 
Проаналізувавши останній відгук, блок формування сигнатури створює контрольну 
сигнатуру ТЕЗ на заданий тест,  і передає її в блок прийняття рішень,  де відбувається 
порівняння контрольної сигнатури з еталонною. Результат порівняння передається на 
пристрій індикації, що відображає інформацію про справність даного цифрового ТЕЗа [9]. 

У випадку відсутності у базі даних інформації про ТЕЗ (для нових цифрових ТЕЗ), що 
перевіряється, її вводять у ручну, а далі процедура діагностування відбувається аналогічно. 

Пошук несправного цифрового ТЕЗ формалізовано у вигляді алгоритму, який 
складається з 6 кроків [6]: 

1. Комутація цифрового ТЕЗ із УРМ. 
2. Калібрування уніфікованого ремонтного модуля. 
3. Установка УРМ у робочий стан (введення паспортних даних ТЕЗ). 
4. Подача діагностичного тесту на цифровий ТЕЗ. 
5. Отримання сигнатур. 
6. Порівняння значень сигнатур з еталонними і визначення дефектних цифрових ТЕЗ. 
Висновок. Проведений аналіз показав, що застосування запропонованого 

електромагнітного методу діагностування цифрових ТЕЗ за допомогою універсального 
ремонтного модуля на рівні експлуатації об’єкта дозволить скоротити середній час 
діагностування самих цифрових ТЕЗ в 2-3 рази за рахунок відсутності переміщення 
несправних ТЕЗ з першого на другій рівень СТОіР, що в свою чергу дозволить 
автоматизувати  процес визначення несправних цифрових типових елементів заміни, а також 
покращить основні показники надійності, а саме зменшить на 11-15% середній час 
відновлення та збільшить коефіцієнт готовності цифрових об’єктів радіоелектронних засобів 
озброєння на 8...10%. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО РЕМОНТНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ 
ДИАГНОСТИКИ ЦИФРОВЫХ ТИПОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАМЕНЫ С ПОМОЩЬЮ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ МЕТОДЫ НА УРОВНЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА 
 
В статье предлагается разработка нового метода диагностирования и на его основе, 

относительно простого и недорогого диагностического устройства, реализующего поиск 
нетрудоспособных цифровых типовых элементов замены в заданном времени и с допустимой 
достоверностью. В качестве такого устройства предлагается разработать универсальный 
ремонтный модуль с помощью которого будет определяться техническое состояние цифровой 
типовых элементов замены, в свою очередь позволит автоматизировать процесс определения 
неисправных цифровых типовых элементов замены, а также улучшит основные показатели 
надежности, а именно уменьшит на 11-15% среднее время восстановления и увеличит 
коэффициент готовности цифровых объектов радиоэлектронных средств вооружения на 8 ... 
10%. 

Ключевые слова: уровень эксплуатации, система технического обслуживания и ремонта, 
электромагнитный метод диагностирования, цифровые типичные элементы замены, 
универсальных ремонтный модуль, контроля состояния. 

 
Prof. Vishnevsky V.V., Ph.D. Glukhov S.I., Ph.D. Ohramovich M.M., Shevchenko V.V. 

USE UNIVERSAL REPAIR MODULE FOR DIGITAL DIAGNOSTICS COMMON 
ELEMENTS REPLACEMENT BY ELECTROMAGNETIC METHOD FOR OPERATING LEVEL 

OBJECT 
 

In the article the development of a new method of diagnosing and based on it, a relatively simple 
and inexpensive diagnostic device search disabled implementing digital typical elements of replacement in 
a given time and with acceptable reliability. As such a device is proposed to develop a universal repair 
module through which will be determined by the technical condition of digital typical elements of 
replacement, which in turn will automate the process of identifying faulty digital typical elements of 
replacement, as well as improve the reliability of key indicators, namely to reduce 11-15% Average 
recovery time and increase the availability factor of digital objects electronic means of arms 8 ... 10%. 

Keywords: level of operation, system maintenance, electromagnetic method of diagnosing, digital 
typical elements of replacement, repair universal module condition monitoring. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДУ МОНТЕ-КАРЛО  
ПРИ АНАЛІЗІ НАДІЙНОСТІ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ 

 
У статті представлена методика формування станів функціонування систем 

електроенергетики, що базується на уявленні моделі оцінки дефіциту потужності у вигляді 
параметричної задачі лінійного програмування. Використання параметричної моделі оцінки 
дефіциту потужності в методиці аналізу надійності дозволить підвищити достовірність 
показників надійності за рахунок збільшення числа проаналізованих дефіцитних станів систем 
електроенергетики в рамках заданого часу; рівномірного покриття області дефіцитних станів 
систем електроенергетики. Скорочення часу обчислень у розрахунку на один стан систем 
електроенергетики досягається за рахунок застосування ефективного алгоритму рішення 
параметричних задач лінійного програмування. 

Ключові слова: системи електроенергетики, надійність, лінійне програмування, метод 
Монте-Карло. 

 
Вступ. Моделювання розрахункових станів в методиці аналізу надійності систем 

електроенергетики (СЕЕ) [1, 4, 5], базується на методі статистичного моделювання (метод 
Монте-Карло [2]). Відомо, що для отримання достовірних результатів розрахунків при 
використанні методу Монте-Карло потрібна велика кількість розігрування випадкових 
величин (в даному випадку це навантаження, існуюча генеруюча потужність, пропускна 
спроможність ліній електропередач (ЛЕП)). Для підвищення достовірності показників 
надійності пропонується підхід, що грунтується на представленні моделі оцінки дефіциту 
потужності у вигляді параметричної задачі лінійного програмування, в якій двосторонні 
обмеження - нерівності на змінні залежать від параметра t. Обчислення починаються з 
самого небажаного стану СЕЕ, що відповідає мінімальній генерації та пропускної 
спроможності міжвузлових зв'язків при максимальному навантаженні. При зміні параметра t 
обсяг припустимої генерації, пропускна спроможність ліній збільшується, а навантаження 
зменшується по заданих напрямках. Напрями зміни зазначених величин вибираються таким 
чином, щоб рівномірно покрити область дефіцитних станів СЕЕ. Обчислення закінчуються 
при досягненні бездефіцитного стану СЕЕ або при виході на межу допустимих значень 
параметра t. Для вирішення параметричних задач лінійного програмування пропонується 
використовувати спеціальну модифікацію симплекс-методу [3, 5], в якій ефективно 
враховується специфіка завдання. На кожному кроці алгоритму спочатку знаходиться 
оптимальне рішення задачі лінійного програмування при деякому значенні параметра t, 
потім визначається підмножина значень параметра t, при яких досягається це оптимальне 
рішення. Процес повторюється до знаходження оптимальних рішень для всіх підмножин 
значень параметра t. Даний алгоритм застосовується до задач мінімізації лінійної 
параметричної цільової функції при лінійних обмеженнях. Обернена задача до 
параметричної задачі оцінки дефіциту потужності має зазначений вигляд. У роботі 
наводиться запис оберненої задачі оцінки дефіциту потужності СЕЕ. 

Наведення моделі оцінки дефіциту потужності у вигляді задачі параметричного 
лінійного програмування дозволить підвищити достовірність показників надійності за 
рахунок: збільшення числа проаналізованих дефіцитних станів СЕЕ в рамках заданого часу; 
рівномірного покриття області дефіцитних станів СЕЕ. 
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Основна частина. Ймовірнісні характеристики вихідних даних. Розглядається 
схема системи електроенергетики, що складається з n вузлів і деякого набору зв'язків між 
ними. 

 
Нехай iх  - значення випадкової величини існуючої генеруючої потужності у вузлі і, 

[ ]maxmin , iii xxx Î , maxmin0 ii xx ££ ; iy  - значення випадкової величини навантаження у вузлі і, 

[ ]maxmin , iii yyy Î , maxmin0 ii yy ££ ; ijz - значення випадкової величини пропускної 

спроможності ЛЕП між вузлами і та j, [ ]maxmin , ijijij zzz Î , maxmin0 ijij zz ££ , 
.,,...,1,,...,1 jinjni ¹== Функції густини ймовірностей зазначених випадкових величин 

задані і задовольняють наступним умовам 
( ) ( ) ( ) ,0,0,0 >>> ijijiiii zhygxf  

 

,1)(,1)(,1)(
max

min

max

min

max
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=== òò ò dzzhdyygdxxf
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ij

x

x

y

y
ii  

.,,...,1,,...,1 jinjni ¹==  
 

Задача оцінки дефіциту потужності 
Змінні, що використовуються в задачі: ix  - потужність, що використовується у вузлі i , 

iy  -  навантаження у вузлі i , ijz  -  потік потужності з вузла i  у вузол j , 
.,,...,1,,...,1 jinjni ¹==  

Необхідно знайти 

å
=

®
n

i
iy

1
max ,       (1) 

враховуючі балансові обмеження  

( )å å
= =

=--+-
n

j

n

j
ijijjiii zzayx

1 1

,01 .,,...,1 jini ¹=    (2) 

та лінійні двосторонні обмеження-нерівності на вектори змінних  
,,...,1,0 niyy ii =££      (3) 

,,...,1,0 nixx ii =££      (4) 

,0 ijij zz ££ .,,...,1,,...,1 jinjni ¹==    (5) 
Тут ija  - позитивні коефіцієнти питомих втрат потужності при її передачі з вузла i  у 

вузол j , .ji ¹  Дефіцит потужності в системі визначається за формулою 

( )å
=

-=
n

i
ii yyd

1
.      (6) 

Опуклість множини бездефіцитних станів СЕЕ 
Кожний розрахунковий стан СЕЕ характеризується своїм набором значень 

випадкових величин ijii zyx ,, , njni ,...,1,,...,1 == . 

Стан СЕЕ ,~
ii yy = ,~

ii xx = ,~
ijij zz = njni ,...,1,,...,1 ==  назвемо бездефіцитним, 

якщо в оптимальному рішенні задачі оцінки дефіциту потужності для всіх змінних iy  має 

місце рівність ,~
ii yy = ,,...,1 ni =  тобто 0=d .  У протилежному випадку стан СЕЕ буде 

дефіцитним. Безліч всіх станів СЕЕ є об'єднанням множини дефіцитних і бездефіцитних 
станів. Справедливо наступне твердження.  
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Теорема.  
Твердження: Безліч бездефіцитних станів СЕЕ опукло.  
Доведення. Нехай у системи (2) – (5) при 

1

ii yy = , 
1
ii xx = , 

1
ijij zz =  і 

2

ii yy = , 
2
ii xx = , 

2
ijij zz =  існують бездефіцитні рішення 11111 ,),( ijiiii zxyyy =  і 22222 ,),( ijiiii zxyyy = , 

,,,...,1,,...,1 jinjni ¹==  відповідно. Опукла комбінація вказаних рішень 213 )1( iii yyy ll -+= , 
213 )1( iii xxx ll -+= , 213 )1( ijijij zzz ll -+=  буде бездефіцитним рішенням системи (2) – (5) при 
213 )1( iii yyy ll -+= , 213 )1( iii xxx ll -+= , 213 )1( ijijij zzz ll -+= , [ ]1,0Îl , 

.,,...,1,,...,1 jinjni ¹==  Насправді,  виконання умов (2)  –  (5)  для 111 ,, ijii zxy  і 222 ,, ijii zxy  

означає виконання їх для 333 ,, ijii zxy , .,,...,1,,...,1 jinjni ¹==  При цьому умова (3) 

виконується у формі рівності, що означає бездефіцитність рішення 333 ,, ijii zxy , 
.,,...,1,,...,1 jinjni ¹==  

Теорема доведена. 
З опуклості множини бездефіцитних станів СЕЕ випливає, що безліч дефіцитних 

станів СЕЕ є неопуклим (за винятком виняткового випадку, коли схема СЕЕ задана у вигляді 
концентрованого вузла). 

 
Параметрична задача оцінки дефіциту потужності 
Згідно з методикою аналізу надійності СЕЕ значення випадкових величин ijii zyx ,, , 

njni ,...,1,,...,1 == , в задачі (1) - (5) знаходяться за допомогою методу Монте-Карло. Відомо, 
що кількість випробувань обернено пропорційно квадрату помилки обчислень показників 
надійності [2]. Тим самим для проведення достовірних розрахунків необхідно велике число 
розігрування випадкових величин (навантаження, існуючої генеруючої потужності, 
пропускної здатності ЛЕП) і багаторазове рішення задачі (1) - (5). При цьому особливий 
інтерес для аналізу надійності представляють дефіцитні стани СЕЕ. 

Для збільшення числа розглянутих станів СЕЕ за апріорі заданий час, пропонується 
величини ijii zyx ,, , jinjni ¹== ,,...,1,,...,1 , представити у вигляді лінійних функцій від 
позитивного параметра t.  

,,...,1,)( max niytyty iii =D-=       (7) 
,,...,1,)( min nixtxtx iii =D-=        (8) 

[ ].,0,,,...,1,,...,1,)( min ttjinjniztztz ijijij Î¹==D-=    (9) 
 

Тут ijii zxy DDD ,,  - задані ненегативні напрями зміни величини навантаження, генерації, 
пропускної здатності зв'язків jinjni ¹== ,,...,1,,...,1 , величина t  визначається за формулою 

.,,min
minmaxminmaxminmax

,, ïþ

ï
ý
ü

ïî

ï
í
ì

D

-

D
-

D
-

=
¹

ij

ijij

i

ii

i

ii

jiji z
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x
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y
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Замінимо в задачі оцінки дефіциту потужності обмеження (3) - ( 5) на наступні  

 
,,...,1,)(0 nityy ii =££      (11) 

,,...,1,)(0 nitxx ii =££      (12) 

,)(0 tzz ijij ££  .,,...,1,,...,1 jinjni ¹==    (13) 
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Формула (6) набуде вигляду  
 

å
=

-=
n

i
ii ytytd

1
))(()(      (14) 

 
При використанні параметричної задачі оцінки дефіциту потужності в методиці аналізу 

надійності СЕЕ замість розігрування випадкових величин ijii zxy ,,  потрібно вибрати 
напрями змін njnizxy ijii ,...,1,,...,1,,, ==DDD . При цьому для кожного набору напрямків 
задача (1), (2), (11) - (13) вирішується для всіх t, при яких оптимальне рішення є дефіцитним. 
Тим самим час обчислень знижується за рахунок скорочення числа розрахункових станів. 

 
Вибір напрямків 
Нехай задана деяка сітка на множині станів СЕЕ.  Вузли сітки -  стани СЕЕ,  що 

характеризуються певними значеннями ijii zxy ~,~,~  випадкових величин ijii zxy ,, , 
jinjni ¹== ,,...,1,,...,1 . Кожному вузлу заданої сітки відповідає свій набір напрямків 

jinjnizxy ijii ¹==DDD ,,...,1,,...,1,,, , які згідно (7) - (9), визначимо за наступними 
формулами 

 
,,...,1,~max niyyy iii =-D=D        
,,...,1,~ max nixxx iii =D-=D        

jinjnizzz ijijij ¹==D-=D ,,...,1,,...,1,~ max .    
 

Значення ijii zxy ~,~,~  випадкових величин ijii zxy ,,  пропонується знаходити або в 
результаті рівномірного покриття області їх значень, або в результаті розігрування 
безперервних випадкових величин ijii zxy ,, , jinjni ¹== ,,...,1,,...,1 ,  за допомогою методу 
Монте-Карло. 

 
Обернена параметрична задача оцінки дефіциту потужності 
Для вирішення задачі максимізації лінійної параметричної цільової функції при 

лінійних обмеженнях в [1, 3] запропонована модифікація симплекс-методу. У даному 
алгоритмі спочатку знаходиться оптимальне рішення при деякому значенні параметра t, 
потім визначається підмножина значень параметра t, при яких досягається це оптимальне 
рішення. Обчислення тривають до знаходження оптимальних рішень задачі для всіх значень 
параметра t. У вихідній параметричній задачі оцінки дефіциту потужності параметр t 
присутній тільки в обмеженнях (11) - (13), що робить неможливим застосування зазначеного 
алгоритму. Тому замість задачі (1), (2), (11) - (13) пропонується вирішувати обернену до неї 
задачу, в якій від параметра t залежить тільки цільова функція. 

Обернена до (1), (2), (11) - (13 ) задача має вигляд 

å åå å
= ¹== =

®++
n

i

n

jij
ijij

n

i

n

i
iiii htzwtxvty

1 ,11 1

max,)()()(     (15) 

,,...,1,01 nivu ii =³+--      (16) 
,,...,1,0 niwu ii =³+       (17) 

,,,...,1,,...,1,0)1( jinjnihuu ijiiji ¹==³+-+- a    (18) 

,nRu Î       (19) 
,,...,1,0 nivi =£       (20) 
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niwi ,...,1,0 =£ ,       (21) 
,,,...,1,,...,1,0 jinjnihij ¹==£      (22) 

[ ]tt ,0Î .       (23) 
 

Тут ijiii hwvu ,,,  - множники Лагранжа, що відповідають обмеженням (2), (11) - (13) 
,,,...,1,,...,1 jinjni ¹==  t  - верхня межа зміни параметра t, яка визначається за правилом 

(10). 
 

Обчислення ймовірності і математичного очікування дефіцита потужності 
Ймовірність виникнення дефіцита потужності у СЕЕ – одна з ключових для аналізу 

надійності СЕЕ величин. Розглянемо особливості її розрахунку при використанні 
параметричної моделі оцінки дефіциту потужності.  

Аналіз надійності СЕЕ на основі параметричної моделі оцінки дефіциту потужності 
передбачає вирішення (1), (2), (11) - (13) для різних наборів напрямків 

njnizxy ijii ,...,1,,...,1,,, ==DDD . Нехай L - число заданих наборів напрямків. Для кожного 
номера ,,...,1, Lll =  визначимо граничне значення параметра lt

~ ,  при якому або 0)~( =ltd  (у 
випадку ll tt <~ ), або 0)~( >ltd  (у випадку ll tt =~ ). Далі будемо вважати, що зазначені набори 
напрямків рівноімовірні та отримані в результаті рівномірного покриття області станів СЕЕ . 

Значення величин  ijii zxy ,, , згідно з (14) – (16), залежать від напрямків 

,,...,1,,...,1,,, njnizxy l
ij

l
i

l
i ==DDD  а також від параметра [ ] Llttt l ,...,1,~,0, =Î . У цьому 

випадку функції густини ймовірності мають вигляд 
Llthtzzhtgtyygtftxxf l

ij
l
ijijij

l
i

l
iii

l
i

l
iii ,...,1),()),((),()),((),()),(( ==D=D=D . 

З незалежності випадкових величин ijii zxy ,, , ,,...,1,,...,1 njni ==  випливає, що 
функція спільної густини ймовірності визначається за формулою 

[ ] LlttthПtgtfПtp l
l
ij

n

j

l
i

l
i

n

il ,...,1,~,0),()()()(
11

=Î=
==

.     (24) 

Ймовірність потрапляння випадкових величин ijii zxy ,, ,  ,,...,1,,...,1 njni ==  в область, 

яка визначається напрямками ,,...,1,,...,1,,, njnizxy l
ij

l
i

l
i ==DDD  й значеннями параметра 

[ ],~,0, lttt Î дорівнює  

.,...,1,)(
~

0

LldttpP
lt

ll == ò      (25) 

У цьому випадку математичне сподівання дефіциту потужності обчислюється таким 
чином 

ò ==
lt

ll LldttpMD
~

0

,...,1,)( .     (26) 

де d(t) обчислюється за формулою (14), Ll ,...,1= . 
 

Імовірність виникнення дефіциту потужності в СЕЕ і його математичне сподівання 
знаходяться за правилом 

å å
= =

==
L

i

L

l
ll MD

L
MDPdP

1 1
.1,)(     (27) 

Якщо набори напрямків не є рівноймовірними, формули в (27) приймуть вигляд 

å å
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.1,)( aa     (28) 
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де la  - ймовірність, що відповідає набору напрямків l, Ll ,...,1= . 
Висновки. Використання параметричної моделі оцінки дефіциту потужності в 

методиці аналізу надійності дозволить підвищити достовірність показників надійності за 
рахунок розгляду більшого числа дефіцитних станів СЕЕ за апріорі заданий час. Скорочення 
часу обчислень у розрахунку на один стан СЕЕ досягається за рахунок застосування 
ефективного алгоритму рішення параметричних задач лінійного програмування. Методика 
формування станів СЕЕ базується на уявленні значень кожної випадкової величини у вигляді 
лінійної функцій від параметра t та напрямки її зміни. У цьому випадку вибір напрямків 
зміни випадкових величин впливає на обчислення показників надійності СЕЕ. У зв'язку з 
цим потрібно подальше обговорення способів вибору напрямків, в тому числі зазначених у 
роботі. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА МОНТЕ-КАРЛО  
ПРИ АНАЛИЗЕ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

 
В статье представлена методика формирования состояний функционирования систем 

электроэнергетики, основанная на представлении модели оценки дефицита мощности в виде 
параметрической задачи линейного программирования. Использование параметрической модели 
оценки дефицита мощности в методике анализа надежности позволит повысить 
достоверность показателей надежности за счет увеличения числа проанализированных 
дефицитных состояний систем электроэнергетики в рамках заданного времени; равномерного 
покрытия области дефицитных состояний систем электроэнергетики. Сокращение времени 
вычислений в расчете на одно состояние систем электроэнергетики достигается за счет 
применения эффективного алгоритма решения параметрических задач линейного 
программирования. 

Ключевые слова: системы электроэнергетики, надежность, линейное программирование, 
метод Монте-Карло. 
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WAYS TO INCREASE EFFICIENCY MONTE CARLO METHODS THE ANALYSIS OF 
ELECTRICITY RELIABILITY 

 
The article presents a method of forming the state of functioning of power based on the concept 

model of power shortage evaluation in a parametric linear programming problem. Using a parametric 
model of power shortage evaluation method in reliability analysis will increase the reliability of indicators 
of reliability by increasing the number of analyzed deficient states of power within a given time; uniform 
coverage area of power deficit states. Reducing the computation time per one condition of power is 
achieved through the use of effective parametric algorithm for solving linear programming problems. 

Keywords: power system reliability, linear programming, Monte Carlo method. 
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МЕТОД ПОБУДОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ ПЛАНУВАННЯ 
ПЕРЕМІЩЕННЯ МОБІЛЬНОГО РОБОТА В НЕВІДОМОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
 

У статті розглянуто недоліки та проблеми, з якими зіштовхується робот-маніпулятор 
при переміщенні в невідомому середовищі. Як один із можливих рішень цих проблем 
пропонується методи побудови і планування переміщення робота у малодослідженому чи 
невідомому середовищі. Дані методи базуються на поєднанні нейронних мереж та нечіткої 
логіки. Розглянуто метод планування переміщення робота у статичному середовищі по 
виявленню та обходженню перешкод різного типу. 

Ключові слова: нейронна мережа, мультиагент, робот-маніпулятор, робототехніка. 
 
Вступ. У різних галузях промисловості та сервісного обслуговування широко 

застосовуються роботи, мехатронні, а також різноманітні робототехнічні системи. Це 
пов'язано з їх зростаючими функціональними можливостями, обумовленими використанням 
більш досконалих систем управління, розвиток яких, у свою чергу, базується на відомих 
досягненнях обчислювальної техніки. 

Невизначеність, викликана наявністю в робочій зоні робота невідомих статичних або 
динамічних перешкод виявляється як ступінь похибки визначаючих ці перешкоди датчиків і 
знаходження місцеположення цих перешкод, обумовлює необхідність розробки методів 
планування і управління переміщенням робота [1,3]. Суть даних методів полягає в тому, що 
після отримання роботом завдання в ході планування в режимі реального часу відбувається 
формування допустимої траєкторії переміщення з урахуванням можливих конфігурацій 
робота,  а також інформації про навколишнє середовище,  вирахуваної датчиками.  Далі в 
процесі генерування траєкторії формуються бажані конфігурації робота, що представляють 
собою функції часу [2]. Отримана траєкторія є заданою дією для управління, що формує 
відповідні сигнали для створення крутного моменту, що гарантує виконання роботом 
безпечної траєкторії з мінімально можливою похибкою досягнення цільової точки. 

В даний час в основі вирішення проблеми планування та управління переміщенням 
робота-маніпулятора в режимі реального часу в невідомому середовищі лежить розробка 
інтелектуальних методів, які засновані на застосуванні штучних нейронних мереж і нечіткої 
логіки.  Наукові дослідження в цьому напрямку отримали поширення як в Україні,  так і за 
кордоном. Вони базуються на працях учених І.М. Макарова, В.М. Лохина, С.В. Манько, 
М.П. Романова, П.Е. Трипільського, К. Алтоуфера, Б. Крекелберга, Д. Хасмейера, Л. 
Сеневіратне, П.Г. Завлангаса, С.Г. Тзафеста, Ю. Фу, Б. Джина, Х. Лі, Ш. Ванга, які в 
основному використовували можливості нечіткої логіки, а також наукових колективів під 
керівництвом Ю.В. Подураева, В.А. Лопоти, Є.І. Юревича, С.Л. Зенкевича, А.С. Ющенко, 
І.А. Каляєва. Подальший розвиток запропонованих вченими методів з метою підвищення 
точності реалізації планування та управління переміщенням роботів-маніпуляторів в режимі 
реального часу в невідомій середовищі, у тому числі для ефективного виконання ними 
складних завдань без безпосередньої участі в цьому процесі людини-оператора, полягає в 
комбінуванні апарату нечіткої логіки з можливостями штучних нейронних мереж. Крім того, 
перспективним, з цієї точки зору, є розробка комплексних інтелектуальних систем, що 
включають підсистеми планування і управління. Таким чином, вирішення цих проблем є 
досить актуальним. 

Метою досліджень є:  розробка методів побудови інтелектуальних систем планування 
та управління переміщенням робота-маніпулятора в режимі реального часу, що забезпечують 
реалізацію ним запланованої в процесі руху безпечної траєкторії в навколишньому 
середовищі з невідомими статичними і динамічними перешкодами. 



 24 

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення наступних завдань: 
1) проаналізувати сучасні концепції та методи розробки систем планування і систем 

управління переміщенням робота-маніпулятора в невідомому середовищі; 
2) розробити метод побудови інтелектуальної системи планування переміщення 

робота-маніпулятора в режимі реального часу в невідомому статичному середовищі з 
подальшим комп'ютерним моделюванням; 

3) розробити метод побудови інтелектуальної системи планування переміщення 
робота-маніпулятора в режимі реального часу в невідомому динамічному середовищі і 
виконати комп'ютерне моделювання отриманої системи; 

4) розробити метод побудови інтелектуальної системи управління переміщенням 
робота-маніпулятора по запланованій в процесі руху безпечній траєкторії і здійснити її 
комп'ютерне моделювання; 

5) розробити методи побудови комбінованих комплексних інтелектуальних систем 
планування та управління переміщенням робота-маніпулятора в режимі реального часу в 
невідомому статичному або динамічному середовищах з їх подальшим комп'ютерним 
моделюванням; 

6) провести експериментальні дослідження системи управління переміщення робота-
маніпулятора в режимі реального часу в невідомому середовищі. 

Ідея роботи полягає в розробці методів побудови інтелектуальної системи планування 
та управління переміщенням робота-маніпулятора як в невідомому статичному, так і в 
невідомому динамічному середовищах на основі застосування апарату нечіткої логіки та  
нейронних мереж для зниження вірогідності зіткнення ланок робота-маніпулятора з 
невідомими перешкодами, розташованими в його робочій зоні. 

В якості методів дослідження використані методи робототехніки, мехатроніки, 
математичного моделювання, аналітичної геометрії, кінематичного і динамічного аналізу, 
нечіткої логіки, нейронних мереж, метод дискретного інтегрування, а також методи 
прикладного програмування.  

Наукова новизна роботи полягає в розробці: 
- методу побудови інтелектуальної системи планування переміщення мобільного 

робота в невідомому статичному середовищі за допомогою апаратів мультиагентів,  що 
відрізняється використанням нечітких блоків, відповідних кожному з агентів, і локалізацією 
рішення задачі планування переміщення робота в кожній виникаючій конкретній ситуації, 
що дозволяє підвищити точність і ефективність планування переміщення; 

- методу побудови моделі нейронних мереж для класифікації оточуючого середовища 
на агенти і послідовності перемикання між ними, на базі розробленої класифікаційної 
таблиці, що дозволяє скоротити кількість ситуацій, що підлягають розпізнаванню невідомого 
середовища; 

- методу побудови інтелектуальної системи планування переміщення мобільного 
робота в невідомому динамічному середовищі за допомогою апарату мультиагентів, що 
включає комбінацію нейронних мереж і непарних блоків, що відрізняється використанням 
моделі нейронних мереж для класифікації навколишнього середовища, з метою забезпечення 
переміщення мобільного робота без зіткнень з перешкодами. 

Викладення основного матеріалу досліджень. Геометричне моделювання мобільного 
робота в навколишньому середовищі з перешкодами включає обчислення в ході кожної 
програмної ітерації відстані між платформою робота і найближчим перешкодою, яке 
розташовується зліва, справа або попереду від нього [4]. Відстань до найближчої перешкоди 
вимірюється ультразвуковими датчиками, які встановлені на платформі мобільного робота. 

Нами здійснюється комп'ютерне моделювання мобільного робота, в робочій зоні якого 
розташовані невідомі нерухомі перешкоди. Їх координати в декартовій просторі, як 
результат вимірів, вироблюваних датчиками відстані, стають відомі на кожній програмної 
ітерації. Моделювання полягає у вимірюванні відстані між усіма датчиками мобільного 



 25 

робота і невідомим перешкодою в ході кожної програмної ітерації.  Визначення відстані 
здійснюється наступним чином: 

( ) ( )22
siпsiпsi yyxxd -+-=  

де ( пx , пy )  –  координати перешкоди;  (xsi  , ysi) – координати і-го ультразвукового 
датчика. 

Якщо перешкодою виявляється стіна,  або група перешкод,  то відстань між датчиком і 
перешкодою представлено як: 

                                           ( ) ( )22
sicisicisi yyxxd -+-=                                  

де ( cix , siy ) – координати найближчої точки, яка представляє відстань від і-го 
ультразвукового датчика до перешкоди. 

У процесі обчислення відстані між платформою мобільного робота і найближчими 
перешкодами в якості останніх розглядаються лише ті, які потрапляють в область 
сприйняття знаходяться на платформі датчиків відстані. В рамках комп'ютерного 
моделювання дані, передані зі всіх датчиків, являють собою вхідні параметри функції, за 
допомогою якої визначається відстань між кожним датчиком і найближчим перешкодою. 
Необхідно відмітити, що розгляд цієї проблеми не входить у коло основних завдань, 
поставлених в даному дослідженні. 

Обчислення поточної координати мобільного робота здійснюється шляхом 
вимірювання переміщення керованих коліс по відношенню до вже відомої позиції робота. 
Відносний обертовий кут кожного колеса вимірюється датчиками положення, які 
встановлені на осях виконавчих електродвигунів. 

Процес обробки інформації про навколишнє середовище та про робота проходить у два 
етапи: 

Перший етап полягає у визначенні відстані ( sid )  між роботом і перешкодами,  що 
лежать в його робочій зоні, а також безпечної відстані ( безd , ) і класифікації можливого місця 
розташування перешкод на підставі інформації, одержуваної від датчиків дистанційних 
вимірювань, з використанням моделі повної класифікації місцеположення невідомих 
перешкод у формі багатошарового персептрона нейронної мережі, навченого за методом 
зворотного поширення помилки. 

Одержувана датчиками інформація може відображати одну із трьох ситуацій. І залежно 
від кожної з цих ситуацій ми можемо класифікувати такі можливі випадки розташування 
перешкод: 

 

 
Рис. 1. Агент рухається до цілі 
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Рис. 1. Агент рухається по стіні 
 

 
 

Рис. 1. Агент обходить перешкоду 
 

На другому етапі реалізується функція агентів обходу перешкод, стеження по стіні, 
руху до мети і керування швидкістю за допомогою нечітких блоків. 

Нейронна мережа складається з двох прихованих шарів і одного вихідного шару. 
Перший шар включає 10 нейронів, другий - 6 нейронів, вихідний шар представлений 3 
нейронами. Структура нейронної мережі навчена по методу зворотного поширення помилки. 
Розрахунок за методом зворотного поширення помилки наведено за наступними рівняннями: 

- Для вихідного шару: 
);())()(()( '

kkdkk netfiOiyi ×-=d  )(' knetf  = 1; 
у вихідному шарі нейронної мережі використана лінійна функція активації 

));()(()( iOii kdkk -= dd  );()()( iOiiw hkkh ××= dh  
-  для другого шару:  )()())(1()( 2 iwiiOi kh

k
khh ×-= ådd ; );()()( iOiiw jhkh ××= dh  

- для першого шару: )()())(1()( 2 iwiiOi hj
h

hjj ×-= ådd ; );()()( iOiiw mjjm ××= dh  

нове значення вагових матриць: 
 

);1(.)()()1( -D+D+=+ iwiwiwiw khkhkhkh a  

);1(.)()()1( -D+D+=+ iwiwiwiw hjhjhjhj a  

                                     );1(.)()()1( -D+D+=+ iwiwiwiw jmjmjmjm a  
-  в ході першої ітерації: (i=1): 0)1( =-D iwkh ; 0)1( =-D iwhj ; 0)1( =-D iw jm ; 
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де )(ikd  - поширювана помилка в k-му нейроні вихідного шару; )(iydk - нормалізований 
бажаний вихід нейронної мережі;  )(iwkhD - оновлені значення ваг матриці між вихідним і 
прихованими шарами; η - коефіцієнт швидкості навчання; α - коефіцієнт інерційності; 

)1( -D iwkh  -  попереднє оновлення значень матриці ваг; )1( +iwkh  і )(iwkh  - нове і поточне 
значення матриці ваг;  )(ihd - поширювана помилка в прихованих шарах; )(iwhjD - оновлені 
значення ваг матриці між другим і першим шарами; )1( -D iwhj - попереднє оновлення 
значень матриці ваг; )1( +iwhj  і )(iwhj  - нове і поточне значення матриці ваг; )(ijd  - 
розповсюджена помилка у другому прошарку; )(iw jmD  - оновлені значення ваг матриці між 
прихованими шарами; )1( -D iw jm - попереднє оновлення значення матриці ваг; )1( +iw jm  і 

)(iw jm  - нове і поточне значення матриці ваг. 
Практичне значення одержаних в роботі результатів полягає в розробці: 
Методу побудови інтелектуальної системи планування переміщення мобільного робота 

в невідомому середовищі за допомогою апарату мультиагентів, що дозволяє ефективно 
вирішувати проблему використання роботів в ситуаціях відсутності інформації про 
навколишнє середовище, забезпечуючи їх безпечне переміщення по траєкторії, вільної від 
зіткнень з невідомими перешкодами. 

Методу побудови алгоритму оперативного управління переміщенням мобільного 
робота в невідомому середовищі за допомогою апарату мультиагентів на базі розробленої 
інтелектуальної системи, що забезпечу;є своєчасну реакцію робота на непередбачувані 
перешкоди, що з'являються на його шляху. 

Пакету програм, що забезпечують можливість моделювання навколишнього 
середовища руху мобільного робота в умовах ймовірності появи на його шляху невідомих 
перешкод, а також функціонування інтелектуальної системи планування переміщення 
мобільного робота в невідомому середовищі, що застосовуються в різних сферах 
виробництва, при проведенні наукових досліджень і у навчальному процесі. Нами 
здійснюється комп'ютерне моделювання мобільного робота, в робочій зоні якого 
розташовані невідомі нерухомі перешкоди. Їх координати в декартовій просторі, як 
результат вимірів, вироблюваних датчиками відстані, стають відомі на кожній програмній 
ітерації. Моделювання полягає у вимірюванні відстані між усіма датчиками мобільного 
робота і невідомою перешкодою в ході кожної програмної ітерації.  

Висновки. Розробка нових більш ефективних алгоритмів руху мобільного робота у 
невідомому середовищі із статичними та динамічними об’єктами дає змогу покращити та 
пришвидшити процес збору роботом інформації про навколишнє середовище. Із 
використанням поєднання методів що базуються на комбінації та взаємодоповненні 
нейронних мереж та нечіткої логіки пришвидшується обробка зібраної інформації і 
швидкість прийняття рішень. 
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д.т.н., доц. Гунченко Ю.А.,  к.т.н., доц. Муляр И.В., Дубина П.Н. 
МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПЛАНИРОВАНИЯ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МОБИЛЬНОГО РОБОТА В НЕИЗВЕСТНОЙ СРЕДЕ 
 

В статье рассмотрены недостатки и проблемы, с которыми сталкивается робот-
манипулятор при перемещении в неизвестном среде. Как один из возможных решений этих 
проблем предлагается методы построения и планирования перемещения робота в 
малоисследованной или неизвестном среде. Данные методы основаны на сочетании нейронных 
сетей и нечеткой логики. Рассмотрен метод планирования перемещения робота в статическом 
среде по выявлению и обхождению препятствий различного типа. 

Ключевые слова: нейронная сеть, мультиагент, робот-манипулятор, робототехника. 
 

Prof. Gunchenko Y.А.,Ph.D. Mulyar I.V., Dubina P.N. 
METHOD OF INTELLIGENT PLANNING OF MOBILE ROBOT MOVING IN 

UNKNOWN ENVIRONMENTS 
 

In the article the shortcomings and problems faced by the robot arm when you move in an unknown 
environment. As one of the possible solutions to these problems proposed methods of construction and 
planning movement work in unexplored or unknown environment. These methods are based on a 
combination of neural networks and fuzzy logic. The method of work planning movement in a static 
environment to identify and manners of obstacles of various types. 

Keywords: neural network, multyahent robot, manipulator robotics. 
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МЕТОД РОЗПІЗНАВАННЯ ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ 
ЗГОРТАЛЬНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ 

 
У статті розглянутий підхід до реалізації системи детектування і розпізнавання 

дорожніх знаків, що базується на використанні згортальної штучної нейронної мережі. 
Використання такої архітектури штучних нейронних мереж дозволяє уникнути багатьох 
проблем з якими стикаються при розробці систем технічного зору. Згортальні нейронні мережі 
найкраще пристосовані для розпізнавання об’єктів на зображенні, тому вони цілком підходять 
для застосування в системах розпізнавання дорожніх знаків в режимі реального часу. В 
порівнянні з класичними, згортальні нейронні мережі менш чутлива до різного роду спотворення 
зображення, а саме поворотів, зсувів, масштабування та інших. Для навчання 
використовується класичний метод зворотного поширення помилки. Проте для ефективної 
роботи такої нейронної мережі необхідна велика вибірка зразків для навчання. 

Ключові слова: розпізнавання дорожніх знаків, інтелектуальний автомобіль, згортальні 
нейронні мережі.   

 
Вступ. На протязі останніх десятиліть в автомобільній промисловості було зроблено 

крок убік інтелектуальних транспортних засобів, оснащених системами допомоги водієві. 
Прикладом комерційно успішної такої системи є GPS-навігація. Сучасні навігаційні пристрої 
допомагають не лише у виборі правильного маршруту, а також попереджають водія про 
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встановлені обмеження швидкісного режиму. Більшість навігаційних систем 
використовують статичну карту з інформацією про дорогу і встановлені на ній обмеження 
швидкості руху. У деяких ситуаціях, даних зі статичної карти не достатньо, наприклад, під 
час дорожніх робіт, коли тимчасово змінюють максимально допустиму швидкість руху. 
Рішення для таких ситуацій є використання системи технічного зору. 

Постановка проблеми. Останнім часом в автомобільній промисловість впроваджують 
системи технічного зору у автомобілях топ-класу.  Прикладами є BMW  7ER,  Mercedes  S-
Class, Audi A8, Opel Insignia і VW Phaeton. Всі ці системи призначені для їх конкретного 
застосування в якості конвеєра ретельно налаштованих алгоритмів [1]. На першому етапі 
вхідні дані підлягають обробці з використання фіксованого набору алгоритмів,  таких як 
корекція освітлення. гістограма вирівнювання, сегментація кольору, виділення країв, 
перетворення Хафа тощо. Результат цих кроків використовується для класифікації 
відповідним алгоритмом або методами машинного навчання, таким як штучні нейронні 
мережі (ШНМ) або метод опорних векторів. Проектування такого конвеєра алгоритмів 
займає досить багато часу і потребує перетворення для підтримки нових знаків. 

Використання штучних нейронних мереж для детектування і розпізнавання дорожніх 
знаків є одним з досить ефективних методів. Проте використання класичних нейронних 
мереж для розпізнавання зображень ускладнюється, як правило, великим розміром вектора 
вхідних значень нейронної мережі, кількістю нейроннів в проміжних шарах і, як наслідок, 
великими обчислювальними витратами на навчання і обчислення мережі [2,3]. Ще одним 
недоліком класичних нейронних мереж є відсутність можливості  враховувати топологію 
вхідного зображення, тобто інформацію про взаєморозміщення пікселів зображення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Доцільним є використання згортальних 
нейронних мереж. Згортальним нейронним мережам в меншій мірі притаманні описані вище 
недоліки.  Ключовим моментом в розумінні згортальних нейронних мереж є поняття так 
званих “поділюваних” ваг, тобто частина нейронів деякого шару нейронної мережі може 
використовувати одні й ті ж вагові коефіцієнти. Нейрони, що використовують однакові ваги, 
об’єднуються в карти ознак (feature maps), а кожний нейрон карти ознак пов’язаний з 
частиною нейронів попереднього шару. При обчислені мережі виходить, що кожний нейрон 
виконує згортку деякої області попереднього шару (що визначається множиною нейронів, 
які пов’язані з даним нейроном). Шари нейронної мережі, побудовані за описаним 
принципом, називаються згортальними шарами.  

Загальну архітектуру згортальної нейронної мережі з двома згортальними шарами, що 
містять 5 і 10 нейронів відповідно, можна зобразити у вигляді схеми (рис. 1). Припустимо, 
що ми маємо вхідне  зображення – 28х28 пікселів, розмір ядра згортки – 5х5, кількість класів 
– 10, фактор субдискретиації – 2. Шари субдискретизації, що йдуть після згортальних, 
зменшують розмір карти ознак і забезпечують інваріантність до масштабу.  Після 
проходження кількох шарів карта ознак розкладається в вектор, який використовується в 
якості входу для класифікатора (повнозв’язної нейронної мережі).  

 
Рис. 1. Архітектура згортальної нейронної мережі 

Згортка 
Згортка Субдискретизація 

Субдискретизація 

Класифікація 

Оригінальне  
зображення. 
Розмір:1@28х28 

Карта ознак 1 
Розмір: 5@24х24 

Стиснута карта 
ознак 1 

Розмір: 5@12х12 

Карта ознак 2 
Розмір:10@8х8 

Стиснута карта  
ознак 2 
Розмір:10@4х4 

Вектор ознак 
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Карти ознак 1 і 2  містять нейрони, які приймають синаптичні входи від локальних 
рецептивних полів, тим самим визначаючи локальні ознаки. Ваги нейронів згортання в 
картах ознак використовуються спільні, таким чином, позиція локальних функцій стає менш 
важливою, що в свою чергу призводить до інваріантності зсуву. Для опису виходів нейронів 
згортання використовується наступний вираз: 
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Вираз (1) описує роботу згортання на вхідному зображені x  з ядром згортання v . 
Єдина відмінність від стандартної згортки – граничне значення b , що додається до 
результату. 

Після виконання операції згортання виконується операція субдискретизації – 
зменшення розмірів сформованих карт ознак. В даній архітектурі нейронної мережі 
вважається, що інформація про факт існування потрібної ознаки важливіша за точні її 
координати. Тому з декількох сусідніх нейронів карти ознак вибирається максимальний і 
приймається за один нейрон карти ознак меншого розміру. Інколи може застосовуватись 
операція знаходження середнього між сусідніми нейронами. За рахунок даної операції, окрім 
пришвидшення подальших обчислень, мережа стає більш інваріантною до масштабу 
вхідного зображення. Величина стиснення описується коефіцієнтом S. Для обчислення 
нейрона на даному шарі використовується наступний вираз: 
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Класифікація вхідного зображення відбувається на виході класифікатора. На даному 
шарі всі нейрони мають унікальний набір ваг, що дозволяє їм визначати складні ознаки і 
виконувати класифікацію. Вираз для обчислення цих класичний персептронів визначається 
як:  
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Важливою якістю архітектури згортальної нейронної мережі є те, що всім синаптичним 
вагам і значенням зміщення, мережу можна навчити використавши простий алгоритм 
зворотного поширення помилки, використавши навчальну вибірку. 

Детектування і розпізнавання дорожніх знаків виконує повністю навчена згортальна 
нейронна мережа. Замість того, щоб фокусуватись на покращені функцій і алгоритмів, 
простішим варіантом буде зосередити увагу на навчанні мережі використавши великий набір 
даних. В інших публікаціях неодноразово вказувалось, що використання великого набору 
даних для навчання класифікатора демонструє досить перспективні результати [4]. Тому 
колекція зразків навчальних наборів даних є важливою, так як безпосередньо впливає на 
продуктивність розпізнавання. 

Для наповнення колекції даними для навчання нейронної мережі використовуються усі 
можливі варіанти:  це можуть буди зображення дорожніх знаків найдені за результатами 
пошуку в Інтернеті, самостійно зроблені фотознімки на дорогах, а також вже готові бази 
даних зображень дорожніх знаків. На рис. 2 показаний приклад зображень дорожніх знаків 
обмеження швидкості які використовуються для навчання нейронної мережі. 
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Рис. 2. Приклад зображень дорожніх знаків обмеження швидкості 

  
Створення набору даних для навчання згортальної нейронної мережі лише із зображень 

дорожніх знаків недостатньо. Необхідний також, ще набір фонових зображень. Це дозволить 
запобігти хибні виявлення. На рис. 3 наведені приклади випадкових фонових зображень. 

 

 
 

Рис. 3. Приклад фонових зображень 
Навчальним алгоритмом, що використовується в роботі з згортальною нейронною 

мережею, буде алгоритм зворотного поширення помилки. Основною причиною вибору цього 
алгоритму є те, що він добре підходить при роботі в великими наборами навчальних даних. 
При реалізації зворотного поширення помилка вихідного шару може бути вибрана 
наступним чином: 
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де M  -  кількість нейронів вихідного шару,  k  - номер вихідного нейрона, kx - 
реальне значення вихідного сигналу нейрона, kd  - очікуване значення. 

При навчанні мережі використовується метод найшвидшого спуску (градієнтний 
метод). Кореляція ваг здійснюється за формулою: 
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n )(w  - значення ваг після кореляції, old
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n )(w  - значення ваг до кореляції, h  

характеризує швидкість навчання (зазвичай спочатку вибирається рівним 0.0005, після чого 

поступово збільшується в процесі навчання). ij
n

p
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¶  обчислюється за наступною формулою: 
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де  j
nx 1-  -  вихід j-го нейрона (n-1)-го шару,  i

ny  -  скалярний добуток всіх виходів 
нейронів (n-1)-го шару і відповідних вагових коефіцієнтів. 
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де  )( i
nxG  - похідна функції активації. 

Помилку потрібно розповсюдити не попередні шари. Це можна зробити за наступною 
формулою: 
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При реалізації процесу навчання для згортальних шарів мережі потрібно 
використовувати вищенаведені формули в матричному вигляді. 

Значення початкових синапсичних ваг вибирається на основі рівномірного розподілу з 
нульовим математичним очікуванням і дисперсією, протилежним квадратному кореню із 
числа синапсичних зв’язків нейрона. Проте можна проводити початкову ініціалізацію ваг на 
основі дисперсії, рівній 0.05. 

Для зручності і пришвидшення навчання мережі вхідне значення пікселів зображення 
нормується за формулою: 

1
128

-= i
i

x
y , 

де ix  - значення пікселя початкового зображення,  iy  - значення, що подається на вхід 
мережі. 

Крім того, для пришвидшення навчання мережі можна пропустити те зразки, для яких 
помилка вже мала на даному етапі навчання. Це дозволить пришвидшити процес в кулька 
разів. 

Описана вище методика навчання дозволяє досягти збіжності мережі, але є досить 
повільною. Тому актуальним є використання різноманітних методів другого порядку, які 
дозволять прискорити навчання мережі в десятки разів. 

Перш за все, слід відмовитись від ідеї пакетного навчання мережі, коли всі зразки із 
навчальної вибірки постійно подаються на вхід мережі. Значно швидше працюють 
стохастичні методи навчання, при яких на даному етапі із навчальної вибірки по визначеним 
критеріям вибирається лише частина зразків для навчання. Ефективний метод описаний в 
працях Яна ЛеКуна під назвою стохастичний діагональний метод Левенберга-Марквардта 
[5]. 

Суть даного алгоритму полягає в наступному: перед кожним навчальним циклом із 
бази вибирається випадковим чином 500 зображень. Для кожного з них обчислюється 
Гессиан, потім визначається їх сума і визначається середнє значення для всіх 500 зразків. 
Далі виконується визначення коефіцієнта h , що характеризує швидкість навчання: 
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де  e характеризує швидкість навчання, m  - коефіцієнт, що перешкоджає надмірному 

збільшенню швидкості навчання, 2

2

ki

E
w¶

¶  - гессиани, що визначаються окремо для кожного 

вагового коефіцієнта. 
Ці обчислення проводяться для випадково вибраних 500 зразків перед кожним 

навчальним циклом. 
Висновки. Використання згортальних нейронних мереж для систем технічного зору в 

автомобілях, а конкретніше для розпізнавання дорожніх знаків,  є ефективним і достатньо 
гнучким варіантом. Основним недоліком можна вважати довгий і клопіткий процес навчання 
мережі, а також необхідність великого набору даних для навчальної вибірки. Проте 
результати розпізнавання таких систем є досить хорошими. Як підтверджують неодноразові 
дослідження, згортальні нейронні мережі здатні розпізнати дорожні знаки в середньому з 
ймовірністю 98.8 %. 
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к.т.н., доц. Джулий В.Н., Жигальский П.В., Солодеева Л.В.  
МЕТОД РАСПОЗНАВАНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СВЕРТЫВАЮЩЕЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 
 
В статье рассмотрен подход к реализации системы детектирования и распознавания 

дорожных знаков, основанный на использовании свертывающей искусственной нейронной сети. 
Использование такой архитектуры искусственных нейронных сетей позволяет избежать 
многих проблем с которыми сталкиваются при разработке систем технического зрения. 
Свертывающиеся нейронные сети лучше приспособлены для распознавания объектов на 
изображении, поэтому они вполне подходят для применения в системах распознавания 
дорожных знаков в режиме реального времени. По сравнению с классическими, свертывающей 
нейронные сети менее чувствительна к разного рода искажения изображения, а именно 
поворотов, оползней, масштабирование и др. Для обучения используется классический метод 
обратного распространения ошибки. Однако для эффективной работы такой нейронной сети 
необходима большая выборка образцов для обучения. 

Ключевые слова: распознавание дорожных знаков, интеллектуальный автомобиль, 
свертывающей нейронные сети. 

 
Ph.D Julie V.M., Zhyhalskyy P.V., Solodeeva LV 

THE METHOD OF RECOGNIZING ROAD SIGNS COAGULATION USING 
NEURAL NETWORK 

 
The article describes the embodiment of the detection and recognition of road signs based on the 

use of convolution artificial neural network convolution. Using this architecture of artificial neural 
networks to avoid many of the problems faced in the development of vision systems. Convolutional neural 
networks are better suited for recognizing objects in an image, so they are well suited for use in 
recognizing traffic signs in real time. Compared to classical, convolutional neural networks less 
susceptible to all sorts of image distortion, namely rotations, offsets, scaling, etc.. For training using the 
classic method of back propagation. However, for efficient operation of such a neural network requires a 
large sampling for training, then it has a direct impact on the recognition results. 

Keywords: road sign recognition, intelligent car, roll neural network. 
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АДАПТИВНЫЙ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ФИЛЬТР НА ОСНОВЕ ЦИФРОВОЙ 

АНТЕННОЙ РЕШЁТКИ, ИНВАРИАНТНЫЙ К ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПОЛЕЗНОГО 
СИГНАЛА 

 
Предлагается и теоретически обосновывается алгоритм построения адаптивного 

пространственного фильтра (ПФ), отличающегося свойством инвариантности по отношению 
к длительности полезного сигнала. Предлагаемая модель построения адаптивного ПФ позволяет 
реализовать потенциальные возможности ПФ при приёме полезных сигналов большой 
длительности, при сравнительно маломощных сигналах потери в отношении сигнал/помеха 
увеличиваются. 

Ключевые слова: пространственный фильтр, корреляционная матрица, цифровая 
антенная решетка, автокомпенсатор. 

 
Как известно [2], выходной сигнал весового сумматора адаптивного пространственного 

фильтра z  определяется выражением 
YK Hz = ,                                                                           (1) 

где K  − N -мерный вектор-столбец весовых коэффициентов; 
H  − знак эрмитового сопряжения; 
Y  − N -мерный вектор-столбец выходных сигналов приёмных каналов цифровой 

антенной решётки (ЦАР). 
Пространственный фильтр и весовой сумматор называются адаптивными, если 

элементы вектора весовых коэффициентов в (1) изменяются при изменении количества, 
мощности и местоположения источников мешающих сигналов. 

Решение о наличии полезного сигнала (сигнала источника излучения, находящегося на 
контролируемом направлении) на выходе весового сумматора принимается при выполнении 
условия 

оhz ³ ,                                                                              (2) 
где оh  − порог обнаружения, при котором обеспечивается заданное значение 

вероятности появления ошибки второго рода (в радиолокации эта ошибка называется 
ложной тревогой); 

знак модуля в (2) означает, что с порогом сравнивается огибающая выходного сигнала 
весового сумматора. 

Максимальное значение отношения сигнал/помеха оq , равное 

o
-1
пoo vRv Hq =                                                                    (3) 

достигается при выборе вектора весовых коэффициентов в (1) из условия [3]: 

o
1

пo vRKK ×== - ,                                                              (4) 
где пR  − корреляционная матрица помех на выходах приёмных каналов ЦАР размера 

NN ´ ; 
ov  − N -мерный вектор-столбец, описывающий амплитудно-фазовое распределение 

полезного сигнала на выходах приёмных каналов ЦАР, по сути дела, вектор-столбец ov  
определяет ожидаемое направление прихода сигнала, несущего полезную информацию для 
информационной системы. 

По критерию максимума отношения сигнал/помеха на выходе весового сумматора 
весовой вектор оK  в (4) можно назвать оптимальным весовым вектором. 
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Пространственный фильтр с весовыми коэффициентами, определяемыми выражением 
(4) является адаптивным, так как параметры корреляционной матрицы (КМ) помех на 
выходах приёмных каналов ЦАР зависят от количества источников мешающих сигналов, 
мощности излучаемых ими сигналов, и их местоположения. 

При большой длительности полезного сигнала, по крайней мере, соизмеримого со 
временем оценки КМ выходных сигналов приёмных каналов ЦАР, достоверная оценка 
матрицы пR  практически невозможна, так как на выходе каждого из приёмных каналов 
имеет место неразделимая аддитивная смесь полезного и мешающего сигналов. Покажем, 
что замена КМ помех на КМ выходных сигналов приёмных каналов антенной решетки oR , 
то есть oп RR ®  в выражении (4), может привести к существенным потерям в отношении 
сигнал/помеха. 

Для простоты будем полагать, что время оценки КМ достаточное для замены 
оценочной КМ на статистическую. В этом случае матрицу oR  можно представить в виде: 

cпo RRR += ,                                                                   (5) 

где H
oo1cc vvR P=  − КМ полезных сигналов на выходах приёмных каналов ЦАР; 

1cP  − мощность полезного сигнала на выходе приёмного канала ЦАР. 
Матрицу вида (5) с учётом упомянутого выше, представления КМ полезных сигналов 

принято называть модифицированной матрицей [4]. 
Учитывая (5), и используя формулу обращения модифицированной матрицы для 

весового вектора cK , определенного по формуле: o
1

oc vRK ×= - , получаем 

o

о
с 1 q+
=

KK .                                                                     (6) 

С учётом (6) условие (2) обнаружения полезного сигнала на выходе весового 
сумматора при замене oп RR ®  в выражении (4) принимает вид: 

chz ³ , 
где )1( oос qhh +=  − порог обнаружения при условии замены в (4) oп RR ® . 
Однако, на практике, значение оq  априори неизвестно, поэтому значение порога сh  

может быть выбрано либо завышенным, либо заниженным по сравнению с его номинальным 
значением, определяемым заданной вероятностью появления ошибки второго рода. В первом 
случае имеют место дополнительные потери в отношении сигнал/помеха, примерно равные 
отношению ос / hh  [6], то есть в рассматриваемом случае равные )1( оq+ . Во втором случае 
возможен рост потока ошибок второго рода, на входе системы вторичной обработки 
информации, что может привести к перегрузке последней [6]. 

В случае большой длительности полезного сигнала, помимо уменьшения модульного 
значения коэффициента передачи каждого из приёмных каналов ЦАР возможна, частичная 
или полная компенсация полезного сигнала в блоке адаптивной обработки выходных 
сигналов приёмных каналов ЦАР. Это утверждение наглядно подтверждают результаты 
статистического моделирования ПФ, приведенные в виде графиков на рис. 1, рассчитанных 
при действии одного источника помех по мощности в 10 раз превышающей сигнал и числе 
приёмных каналов равном 5, число независимых испытаний – 500. 
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Рис. 1. Зависимость отношения сигнал/помеха на выходе адаптивного весового 

сумматора (автокомпенсатора) 
 

Зависимость 1 на рис. 1 соответствует случаю принятия мер, направленнных на 
исключение влияния полезного сигнала, на процесс формирования весовых коэфффициентов 
адаптивного весового суммматора (автокомпенсатора), а кривая 2 − случаю отсутствия 
подобных мер. Видно, что в рассматриваемом случае, потери в отношениия сигнал/помеха 
достигают 26 дБ и более. Можно показать, что с увеличением отношения п1с1 / PP  потери 
увеличиваются. Число независимых испытаний (500) дают основание на достаточное 
доверие результатам статистического моделирования. 

Метод устранения влияния полезного сигнала большой длительности на эффективность 
работы адаптивного ПФ предложен в [2], является наиболее близким по совокупности 
признаков и техническому результату к предлагаемому в настоящей работе. 

Однако, следует подчеркнуть, что практическая реализация предложенного в [2] ПФ 
возможна только лишь в том случае, когда априорно известны структура и параметры 
полезного сигнала. К сожалению, подобная информация в большинстве практических 
случаев отсутствует, например, в радиолокации структура полезного сигнала известна, но 
неизвестно время прихода отраженного от цели сигнала на входы приёмных элементов ЦАР. 

В основу предлагаемой модели ПАФ поставлена задача разработать адаптивный ПФ 
инвариантный к длительности полезного сигнала, устраняющий недостаток предыдущего 
алгоритма и позволяющий реализовать потенциальные возможности ПФ при приёме 
полезных сигналов большой длительности. 

Поставленная задача решается за счет предварительной обработки выходных сигналов 
ЦАР блоком матричного преобразователя с характеристикой То. Структурная схема, 
предлагаемого в качестве полезной модели, адаптивного ПФ приведена на рис. 2. 
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Рис. 2. Структурная схема адаптивного пространственного фильтра инвариантного к 

длительности полезного сигнала 
 

Для решения поставленной задачи в структуру ПФ на основе адаптивного весового 
сумматора, инвариантного к продолжительности полезного сигнала, между ЦАР и 
адаптивным весовым сумматором включается блок матричного преобразователя с 
характеристикой То. 

Матричный преобразователь на рис. 2 имеет характеристику (матрицу преобразования 
oT ) следующего вида: 

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
=

A
vT

H
o

о ,                                                                     (7) 

где A  − матрица размера NN ´- )1( , полученная из матрицы ортогонального 
проектирования: 

N

H
oovvIPr -=^  

путём вычёркивания её первой строки; 
-I единичная матрица размера NN ´ . 

Весовые коэффициенты дополнительных каналов приема K1 … KN-1 (рис. 2) могут быть 
вычислены блоком вычисления весовых коэффициентов с использованием сигналов 
дополнительных каналов приема и сигнала обратной связи с выхода адаптивного весового 
сумматора. В этом случае, например, можно использовать рекуррентный метод вычисления 
весовых коэффициентов. 

Вторым вариантом может быть предложен способ вычисления весовых коэффициентов 
дополнительных каналов приема блоком оценки КМ выходных сигналов матричного 
преобразователя, на который подаются сигналы основного и дополнительных каналов 
приема с выхода матричного преобразователя и не используется сигнал обратной связи с 
выхода адаптивного весового сумматора. 

Покажем, что невырожденное преобразование oT  не изменяет потенциальных 
возможностей ПФ, если адаптивный весовой сумматор подключить не к выходам приёмных 
каналов ЦАР, а к выходам матричного преобразователя. При этом  вектор весовых 
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коэффициентов весового сумматора после матричного преобразователя, разумеется, должен 
быть определён с использованием КМ выходных сигналов матричного преобразователя. 

Вектор офK  оптимальных весовых коэффициентов адаптивного сумматора, 
включенного после матричного преобразователя, обеспечивающий получение 
максимального значения отношения сигнал/помеха на выходе сумматора, по аналогии с (4) 
должен быть равен: 

oф
1

пфоф vRK ×= - ,                                                               (8) 

где H
oпoпф TRTR ××= − матрица помеховых сигналов на выходах матричного 

преобразователя; 
ooоф vTv ×=  − N -мерный вектор-столбец, описывающий амплитудно-фазовое 

распределение полезного сигнала, на выходах матричного преобразователя. 
С учётом введенных обозначений, получаем формулу для расчёта предельного 

отношения сигнал/помеха офq  на выходе весового сумматора, включенного после 
матричного преобразователя 

o
1

пo1cоф vv -×= RPq H .                                                          (9) 
Сравнение соотношений (9) и (3) позволяет сделать вывод о том, что включение 

матричного преобразователя oT  в состав адаптивного ПФ не изменяет его потенциальные 
возможности. Весовые коэффициенты в весовом сумматоре в схеме на рис. 2 следует 
определять по формуле 

о
1

оф
H
о

о
1

оф
пр

бRб

бR
K

×

×
=

-

-
,                                                           (10) 

где офR  − КМ выходных сигналов матричного преобразователя; 

)/( 1cо Nuбб =  − нормированный вектор АФР полезного сигнала на выходах 

матричного преобразователя, ]01[о K=Hб ; 

oovTб =  − вектор-столбец, характеризующий АФР полезного сигнала после 
матричного преобразователя. 

С учетом (7) 
]00[ 1c KNuH =б , 

где 1cu  − амплитуда полезного сигнала в каждом приемном канале ЦАР. 
Используя общеизвестное правило обращения квадратной матрицы [4], нетрудно 

убедиться, что имеет место равенство 
офoпр KK ×= k ,                                                       (11) 

где коэффициент )1(офo K=k  − коэффициент пропорциональности, определяемый как 
[4] 

11

п
o D

D
×

=
N

k ,                                                           (12) 

где 11D  − алгебраическое дополнение элемента матрицы пфR , расположенного на 
пересечении первой строки и первого столбца этой матрицы; 

пD − определитель матрицы пфR . 
С учётом (11) алгоритм (5) обнаружения полезного сигнала на выходе весового 

сумматора в схеме на рис.2 принимает вид: 
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11 hNz ×
×

³
D

D .                                                            (13) 

С учётом смысла параметров, определяющих коэффициент ok , можно утверждать, что 
значение сомножителя п11 / DD  в (13) не зависит от факта наличия или отсутствия полезного 
сигнала на входах приёмных элементов ЦАР предлагаемой полезной модели. Другими 
словами, предлагаемый адаптивный ПФ, инвариантен к длительности полезного сигнала. 
При этом для практической реализации предлагаемой полезной модели в отличие от 
прототипа, не требуется информация ни о параметрах полезного сигнала, ни о его структуре. 

Вектор весовых коэффициентов, определяемый выражением (10) представляет собой 
вектор весовых коэффициентов в так называемом автокомпенсаторе (АК) [1], в котором 
выделены, основной и )1( -N  дополнительных каналов. Это означает, что для вычисления 
элементов весового вектора помимо прямого метода расчёта по формуле (10), можно 
использовать рекуррентный метод по формуле: 

)()()1()( вых д nnnn S×--= UUKK m ,                                              (14) 
где дU  − )1( -N -мерный вектор-столбец сигналов на выходах матричного 

преобразователя, подключённых к дополнительным каналам АК; 
Sвых U  − сигнал на выходе весового сумматора; 

µ - шаговый множитель, определяющий скорость сходимости итерационного процесса; 
n – номер итерации. 
Достоверность приведенных теоретических выкладок (кривая 1) подтверждена 

результатами статистического эксперимента, представленными в виде графика зависимостей 
отношения сигнал/помеха на выходе АК от номера итерации n  на рис. 3. 
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Рис. 3. Зависимости отношения сигнал/помеха на выходе пространственного фильтра 

на основе автокомпенсатора: 1 – с матричным преобразователем оТ ; 2 – без матричного 
преобразователя 

 
На этом же рисунке приведена аналогичная зависимость для случая отсутствия в 

составе ПФ матричного преобразователя оТ  (кривая 2),  то есть для случая работы ПФ,  
предложенной в [2]. 
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Результаты статистического моделирования, представленные на рис. 3 проведены для 
исходных данных, используемых ранее (теоретическое значение предельного отношения 
сигнал/помеха oq  для выбранной сигнально-помеховой обстановки: дБ 9,19o =q ). 

Из рисунка рис. 3 видно, что предлагаемая модель построения адаптивного ПФ 
позволяет реализовать потенциальные возможности ПФ при приёме полезных сигналов 
большой длительности, при сравнительно маломощных сигналах потери в отношении 
сигнал/помеха увеличиваются. 
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АДАПТИВНИЙ ПРОСТОРОВИЙ ФІЛЬТР НА ОСНОВІ ЦИФРОВОЮ АНТЕНОЇ РЕШІТКИ, 
ІНВАРІАНТНИЙ ДО ТРИВАЛОСТІ КОРИСНОГО СИГНАЛУ 

 
Пропонується й теоретично обґрунтовується алгоритм побудови адаптивного 

просторового фільтра (ПФ), що вирізняється властивістю інваріантності стосовно тривалості 
корисного сигналу. Пропонована модель побудови адаптивного ПФ дозволяє реалізувати 
потенційні можливості ПФ при прийманні корисних сигналів великої тривалості, при порівняно 
малопотужних сигналах втрати у відношенні сигнал/перешкода збільшуються. 

Ключові слова: просторовий фільтр, кореляційна матриця, цифрові антенні решітки, 
автокомпенсатор. 

 
 

Ph.D. Dolgushin V.P., Ph.D. Pampukha І.V., Ph.D. Loza V.N., Semibalamut K.M. 
ADAPTIVE SPATIAL FILTER BASED ON THE DIGITAL ANTENNA ARRAY  
THAT ARE INVARIANT TO THE DURATION OF OF THE USEFUL SIGNAL 

 
It is proposed and theoretically substantiated algorithm for constructing an adaptive the spatial 

filter differing the invariance property with respect to the duration of the useful signal. The proposed 
model allows for the construction of the adaptive potential when receiving useful signals of long duration, 
with a relatively low-powered signals loss in the signal / noise ratio increases. 

Keywords: spatial filter, the correlation matrix, a digital antenna array compensator. 



 41 

УДК 621.396                                                        д.т.н., доц. Кравчук С.О. (ІТС НТУУ „КПІ”) 
   к.т.н. Міночкін Д.А. (ІТС НТУУ „КПІ”)  

   
ЗАСТОСУВАННЯ РОЗПОДІЛЕНИХ ОБЧИСЛЕНЬ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ 

СИСТЕМАХ 
 
Метою роботи є дослідження використання технології розподілених обчислень в сфері 

телекомунікацій. В роботі розглянуті підходи до побудови сучасних розподілених систем 
таосновні види сервісів, які пропонуються в «хмарі». Проведено аналіз можливості застосування 
розподілених («хмарних») систем для побудови перспективних безпроводових 
телекомунікаційних систем.Представлено два сценарії використання хмарних технологій в 
безпроводових системах зв’язку: мобільні хмарні системи та хмарні мережі радіодоступу. 
Наведено принципи побудови таких систем, їх основні відмінності від існуючих систем 
безпроводового доступу. 

Ключові слова: хмарні обчислення, розподілені системи, послуги як сервіс, безпроводові 
телекомунікаційні мережі. 

 
Вступ та постановка завдання. В останні роки «хмарні» обчислення (Cloud 

Computing) стали широко визнаною парадигмою комп'ютингу. Технологія «хмарних» 
обчислень дозволяє задовольняти в тій чи іншій мірі інформаційні потреби підприємства чи 
окремого користувача зовнішніми провайдерами. В основі Cloud Computing лежать декілька 
підходів [1]: 

- Доступність через Інтернет. При цьому "назовні" хмара видає себе за звичайний 
сервер; 

- Віртуалізація. Завдяки віртуалізації користувачі отримують необхідну кількість 
ресурсів. Що для цього потрібно з боку сервера і яким чином він може виділити такі ресурси 
- все приховано за стінами віртуальних машин;  

-  Cloud  Computing  -  це послуга.  Хмара для користувача -  це деякий набір послуг,  які 
споживаються без найменшого представлення, що відбувається всередині хмари. 

-  Простота і стандартність.  При роботі з «хмарою»  немає необхідності створювати 
складні конфігураційні файли. Все, що пропонується всередині хмари, доступно через прості 
виклики API  та протоколи,  наприклад,  так званий протокол REST (Representational State 
Transfer — «передача репрезентативного стану»), за допомогою якого всі операції над 
даними можна робити через http-запити.  

Це обумовлює актуальність завдання - проведення аналізу можливостей та області 
застосування розподілених обчислень в сучасних телекомунікаційних системах. 

Основний зміст. В якості послуг розглядаються велика кількість сервісів, основними з 
яких є [2]: 

- Платформа як сервіс PaaS (Platform as a Service); 
- Послуги інформаційної інфраструктури IaaS (Infostructure as a Service); 
- Послуги застосувань SaaS (Software as a Service). 
Крім того, можуть надаватися такі послуги, як «робоче місце як сервіс» WaaS 

(Workplace as a Service), «апаратура як сервіс» HaaS (Hardware as s Service), «комунікація як 
сервіс» CaaS (Communication as a Service ) та ін. 

PaaS  -  це надання інтегрованої платформи для розробки,  тестування,  разгортання і 
підтримки застосувань як послуги. У хмарі функціонує деякий набір програм, основних 
сервісів і бібліотек, на основі яких пропонується розробляти свої застосування. Крім цього, 
під PaaS розуміють також і окремі частини складних систем, наприклад системи бази даних 
або комунікацій. 

IaaS - це надання програмно-апаратних ресурсів, як правило, об'єднаних на основі 
віртуалізації як послуги. IaaS складається з трьох основних компонентів - апаратне 
забезпечення (сервери, системи зберігання даних, клієнтські системи, мережне обладнання), 
операційні системи та системне програмне забезпечення (засоби віртуалізації, автоматизації, 
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основні середовища управління ресурсами), і сполучне програмне забезпечення для 
управління апаратним і програмним забезпеченням. У моделі IaaS надається віртуалізоване 
середовище на базі деяких серверів, об'єднаних в кластери. Фактично, користувачеві 
надається віртуальна машина, яка працює на системах провайдера, всередині якої є всі 
можливості для установки спочатку операційної системи, а потім вже налаштування 
необхідного програмного забезпечення. Надані апаратні ресурси можуть бути гнучко і майже 
миттєво змінені в більшу або меншу сторону. 

SaaS або SoD (Software on Demand - програмне забезпечення на вимогу) - застосування 
як сервіс (оплата за час використання програми). Цільова аудиторія - кінцеві користувачі. 
Застосування у вигляді сервісів - варіант, при якому пропонується використовувати якесь 
конкретне програмне забезпечення, наприклад, корпоративні системи, у вигляді сервісу за 
передплатою. Прикладом такого сервісу можна назвати Google Docs для роботи з офісними 
документами. 

Застосування хмарних обчислень для розробки та експлуатації нового покоління 
мобільних безпроводових стільникових мереж можуть мати глибокі наслідки. З одного боку, 
використовуючи досягнення технологій та пристроїв безпроводових мобільних комунікацій 
все більше користувачів мають доступ до хмарних обчислювальних систем за допомогою 
мобільних пристроїв, таких як смартфони і планшети. Інтеграція хмарних обчислень в 
мобільне середовище породило новий термін «мобільні хмарні обчислення»  МСС (mobile  
cloud computing), які розглядаються в якості перспективної мобільної обчислювальної 
парадигми з величезним ринком [3]. МСС, використовуючи потужну обчислювальну 
платформу хмарних обчислень, дозволяє розвантажити обчислювальні потужності і вимоги 
до сховищ даних в мобільних пристроях, подолати розрив між збільшенням обчислювальних 
вимог і технологіями традиційних мобільних обчислень з обмеженими ресурсами мобільних 
пристроїв на проведення обчислень, зберігання даних та енергії. 

З іншого боку, потужні технології хмарних обчислень можуть бути корисними для 
мереж радіодоступу RAN (radio access networks), що призвело до появи нової концепції 
хмарних мереж радіодоступу С-RAN (cloud radio access networks) [4].  На відміну від 
існуючих мереж стільникового зв'язку, де обчислювальні ресурси для обробки сигналів 
основної смуги частот розташовані в кожному стільнику, в C-RAN обчислювальні ресурси 
знаходяться в центрі безпроводової хмари-мережі з пулом, що має потужні ресурси 
обчислень. 

Такий перехід від розподіленої до централізованої інфраструктури для обробки смуги 
пропускання може мати значні переваги: збереження операційних витрат внаслідок 
централізованого обслуговування; дозволяє краще балансувати навантаження; підвищення 
продуктивності мережі за рахунок передових скоординованих методик обробки сигналів; 
зниження витрат енергії за рахунок використання варіацій навантаження. 

На рис. 1 представлена стільникова мережа наступного покоління з технологіями MCC 
і С-RAN. У порівнянні з базовими станціями (BS) традиційних стільникових мереж, BS в C-
RAN спрощені, тому що обробка сигналів і прийняття рішень в більшості випадків 
відбуваються в хмарі безпроводової мережі. BS підключені до хмари безпроводової мережі 
за допомогою опорних транспортних мереж. Для забезпечення передачі даних в умовах 
значних затримок використовується спліт-TCP (split-TCP). 

Спліт TCP (Split TCP), як правило, використовується для вирішення проблем протоколу 
TCP з великими значеннями часу проходження RTT (round-trip time). Традиційно система 
супутникового зв’язку використовує проксі PEP (Performance Enhancing Proxy) з підтримкою 
Split  TCP  для підвищення продуктивності передачі TCP  через супутниковий ретранслятор.  
Кінцеві системи використовують стандартний протокол TCP без будь-яких модифікацій, і не 
потребують знання про існування РЕР між ними. Спліт-TCP перехоплює TCP-з'єднання від 
кінцевих систем і може припинити їх і замінити на свої нові з’єднання. Це дозволяє кінцевим 
системам працювати без модифікацій і подолати деякі проблеми з розмірами TCP вікна, яке 
на кінцевих системах може бути занадто вузьким для супутникового зв'язку. 
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З точки зору архітектури, необхідно мати спліт-TCP проксі на краю хмари 
безпроводової мережі. Спліт-TCP проксі-сервер може бути реалізований в шлюзі еволюції 
системної архітектури SAE-GW (system architecture evolution gateway) в LTE-системі, тому 
що потоки даних користувача тунелюються через SAE-GW перед відправкою до Інтернету 
[5]. 

 
Рис. 1. Хмарна мережа радіодоступу в середовищі MCC: 

1 – спліт-TCP проксі  (split-TCP proxy); 2 – внутрішній сервер 
 

Спліт-ТСР-проксі є спліт-точкою для ТСР потоку. В МСС системах спліт-TCP проксі 
приховує безпроводові об’єкти від внутрішніх серверів.  Він визначає кожен сегмент,  потім 
зберігає і передає даний сегмент по іншій лінії зв'язку TCP.  

 

 
Рис. 2. Логічні стеки протоколів мережних об’єктів: центрів обробки даних, спліт-TCP-

проксі і мобільного користувача 
 

На рис. 2 показано логічний взаємозв'язок мобільних пристроїв, хмари безпроводової 
мережі і внутрішніх серверів. TCP-потоки, проведені через мобільну хмару, запускаються з 
мобільних пристроїв до внутрішніх серверів в хмарі. Спліт-TCP-проксі, що розташований в 
хмарі безпроводової мережі, розбиває з'єднання з кінця в кінець між мобільним 
користувачем і внутрішнім сервером хмари на два з'єднання і підтримує постійний зв'язок 
між собою і внутрішнім сервером. Тим часом, хмара безпроводової мережі веде динамічні 
операції на безпроводових мережах, щоб забезпечити краще обслуговування для верхнього 
рівню. Такі динамічні операції включають в себе конфігурацію топології і розподіл 
швидкості передачі даних. Конфігурацією топології управляють BS у кооперації одна з 
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одною. Наприклад, на рис. 1 BS В і С утворюють кластер для спільного обслуговування двох 
мобільних користувачів BS А сама обслуговує інший кластер.  

Після кластеризації, хмарі безпроводової мережі необхідно визначити швидкості 
передачі даних, на яких мобільні користувачі можуть передавати дані. Усередині кластера 
сигнали обробляються спільно, так що інтерференція радіосигналів відсутня. Операції в C-
RAN вимагають знання інформації про стан безпроводового каналу CSI. 

Висновки. Таким чином, проведений аналіз показав можливість застосування 
технології розподілених обчислень для побудови сучасних високопродуктивних 
безпроводових телекомунікаційних систем, що дозволить зменшити витрати на розгортання 
та підтримку таких систем для операторів зв’язку. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 
СИСТЕМАХ 

 
Целью работы является исследование использования технологии распределенных 

вычислений в сфере телекоммуникаций. В работе рассмотрены подходы к построению 
современных распределенных систем и основные виды сервисов, предлагаемых в «облаке». 
Проведен анализ возможности применения распределенных («облачных») систем для 
построения перспективных беспроводных телекоммуникационных систем. Представлены два 
сценария использования облачных технологий в беспроводных системах связи: мобильные 
облачные системы и облачные сети радиодоступа. Приведены принципы построения таких 
систем, их основные отличия от существующих систем беспроводного доступа. 

Ключевые слова: облачные вычисления, распределенные системы, услуги как сервис, 
беспроводные телекоммуникационные сети. 

 
Ph.D. Kravchuk S.O., Ph.D. Minochkin D.A. 

APPLICATION OF DISTRIBUTED COMPUTING IN TELECOMMUNICATION SYSTEMS 
 
The goal of this paper is to study the use of distributed computing technologies in 

telecommunications. The approaches of modern distributed systems development and the main types of 
services offered in the "cloud" are considered. The analysis of the possibility of using distributed 
("cloud") systems for the development of advanced wireless telecommunications systems is conducted. 
Two scenarios of cloud technologies usage in wireless communication systems, mobile and cloud 
technology cloud radio access networks, are presented. The basic principles of such systems, their main 
difference from existing wireless systems are discussed. 

Keywords: cloud computing, distributed systems, application as a service, wireless 
telecommunications networks. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АВТОНОМНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ 
СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ ДЛЯ СИСТЕМ ЗІ ЗВОРОТНІМ ЗВ’ЯЗКОМ 
 
У статті, на прикладі схеми фазового автопідстроювання частоти (ФАПЧ) розглянуто 

можливість вирішення задач діагностування для цілого класу систем автоматичного 
регулювання (САР) – систем зі зворотним зв’язком (ЗЗ). Використання методу власного 
випромінювання (використання автономної автоматизованої системи діагностування (АА СД) 
в режимі локалізації несправності) дозволяє автоматично контролювати режим елементів, яки 
входять до складу схеми ЗЗ і тим самим виявляти передвідмовний стан всієї схеми (об’єкту 
контролю (ОК)).  

Накопичення (зростання) напруги в елементах ЗЗ однозначно свідчить про відхилення в 
роботі основної системи. Ця інформація, відображена засобами індикації дозволяє оперативно 
реагувати обслуговуючому персоналу, або автоматично (при наявності резервування) вмикати 
резервні системи зразку радіоелектронного обладнання (РЕО). 

Ключові слова: система автоматичного регулювання, автономна автоматизована 
система діагностування, об’єкт контролю, зворотний зв’язок, фізико-хімічні процеси, 
радіоелектронний компонент. 

 
Вступ. Робота будь-якого технічного агрегату або хід будь-якого технологічного 

процесу характеризуються різними фізичними величинами, наприклад температурою, 
тиском, швидкістю. Ці величини повинні підтримуватися на заданому рівні або змінюватися 
за заданим законом. За допомогою системи автоматичного регулювання (САР) автоматично 
вирішуються завдання зміни якої-небудь фізичної величини за необхідним законом. 
Технічний пристрій, у якому здійснюється автоматичне регулювання - об'єкт регулювання. 
Автоматичне регулювання – приватний випадок автоматичного керування. Ціль керування в 
цьому випадку полягає в забезпеченні необхідного закону зміни регульованої величини [1]. 

У зразках РЕО розрізняють послідовне,  паралельне з'єднання елементів,  а також 
з'єднання зі зворотним зв'язком. Наявність елементів зворотного зв’язку в схемо технічному 
рішенні об’єкту контролю (ОК) не дозволяє застосовувати відомі методи контролю 
технічного стану [2,3]. Для отримання діагностичної інформації в цьому випадку необхідне 
виключення (розмикання) ланцюгів зворотного зв’язку, що в ряді випадків неможливо або 
небезпечно. При включених ланцюгах ЗЗ результати визначення ТС за параметрами 
вихідного сигналу (при надходженні перевірної тестової послідовності на вхід ОК) 
виявляється неоднозначними або спотвореними. Система ЗЗ «намагається підтягнути» 
вихідний сигнал до «нормального» рівня. Інакше кажучи: функціонування системи ЗЗ 
компенсує зміну параметрів радіоелектронних компонентів ОК пов’язані не лише з 
зовнішніми умовами функціонування (температура, вологість і т.ї), а і з фізико-хімічними 
процесами, які відбуваються в радіоелектронних компонентах (РЕК) під час експлуатації.  

Основна частина. При з'єднанні зі зворотним зв'язком вихідний сигнал одного 
елемента подається на його вхід через елемент зворотного зв'язку. На рис. 1 показане 
з'єднання зі зворотним зв'язком. Елемент зрівняння (умовне графічне позначення - коло, 
розділене на чотири сектори), це пристрій, у якому відбувається підсумовування сигналів. 
Якщо сектор зачернений, то вхідний сигнал береться зі знаком мінус. Залежно від знаку 
сигналу зворотного зв'язку розрізняють позитивний і негативний зворотний зв'язок [4].  

На рис. 1, а - позначено з'єднання з позитивним зворотним зв'язком, б - з негативним 
зворотним зв'язком. Елемент 1 включений у прямий ланцюг, елемент 2 -і у зворотній 
(елемент 1 охоплений зворотним зв'язком). 
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Рис. 1. З’єднання елементів зі зворотнім зв’язком 

Одна з характеристик системи зі ЗЗ є коефіцієнт перетворення. На вхід елемента 1 
надходить вхідний сигнал 21 yxx вх ±= , де знак плюс відповідає позитивному зворотному 
зв'язку, знак мінус - негативної. Вихідний сигнал елемента 1 дорівнює добутку його вхідного 
сигналу на коефіцієнт перетворення: 

21111 yKxKy ±=                                                              (1) 
Цей сигнал надходить на вхід елементу 2, який включено у ланцюг зворотного зв’язку. 

Відповідно, вихідний сигнал елементу 2 можливо отримати помноживши сигнал у1   на 
коефіцієнт перетворення елементу 2: 122 yKy = . Підставивши значення у2 у вираз для у1 : 

12111 yKKxKy вх ±=                                                         (2) 
Після перетворення отримаємо: 

вхxKyKKy 11211 =± , або ( ) вхxKKKy 1211 1 =±  
Загальний коефіцієнт перетворення є відношенням вихідного сигналу до вхідного. В 

цьому випадку вихідним є сигнал у1, а вхідним вхx . Їх відношення: 

( )21

11
1 KK

K
x

y
вх ±=  

В цьому виразі знак мінус відповідає позитивному зворотному зв'язку а плюс – 
негативному ЗЗ. 

Позитивний зворотний зв'язок найчастіше використається в підсилювальних елементах 
автоматики.  За допомогою позитивного зворотного зв'язку може бути отримана релейна 
характеристика системи.  

За принципом негативного зворотного зв'язку заснована робота систем автоматичного 
регулювання (САР). У ЭП відбувається вирахування вихідного сигналу y(t) із вхідного 
сигналу g(t) (рис. 2). Саме завдяки негативному зворотному зв'язку забезпечується 
автоматична підтримка регульованої величини на заданому рівні. Адже завдяки негативному 
зворотному зв'язку постійно визначається відхилення y(t) від g(t) і виробляється (відповідно 
до цього відхилення) регулюючий вплив. У ланцюг зворотного зв'язку САР включений 
датчик. У прямий ланцюг включені підсилювачі та виконавчі елементи автоматики. Якщо, 
коефіцієнти перетворення всіх елементів, включених у прямий ланцюг, позначити 
коефіцієнтом перетворення Кпр., а для датчика КД. То загальний коефіцієнт перетворення 
САР: 

( )Дпр

пр
САР КК

КК += 1 . 

Аналіз виразів (1,2)  показує,  що рівень сигналу на вході елементів зворотного зв’язку 
залежить від коефіцієнтів передачі не лише ланцюгів ЗЗ, а і від коефіцієнтів передачі 
основної схеми. Тобто, зміна параметрів та характеристик елементів в основній схемі (за 
будь якої причини) призводить до значних змін в режимі функціонування елементі ЗЗ, а 
відповідно і до значних змін температури цих елементів. Цей факт (відображення стану 
основної системи на режимі функціонування елементів тракту зворотного зв’язку) дозволяє 
використовувати метод власного випромінювання [5] для вирішення задач діагностування 
систем зі ЗЗ без розриву (без розмикання) ланцюгів ЗЗ шляхом цілеспрямованого 
безконтактного контролю саме елементів ЗЗ. 
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Позначимо: y(t) - функція зміни в часі величини яка регулюється, g(t) – закон зміни 
величини яка регулюється. Тоді, основне завдання автоматичного регулювання є 
забезпечення рівності: 

( ) ( )tgty = . 
Більшість САР вирішують це завдання використовуючи принцип регулювання по 

відхиленню [6]. Функціональна схема такої САР приведено на рис. 1.1. 
 

 
Рис. 2. Функциональная схема САР 

 
Сутність принципу регулювання по відхиленню полягає в тому,  що регульована 

величина у(t) вимірюється за допомогою датчика Д и надходить на елемент порівняння (ЭП). 
На інший вхід елементу порівняння надходить керуючий сигнал g(t) від датчика керування 
(ДК). В ЭП величини g(t) і у(t) порівнюються (тобто від g(t) віднімається у(t)). На виході ЭП 
формується сигнал, який дорівнює відхиленню регульованої величини від заданої: 

( ) ( )tytg -=D . 
Цей сигнал надходить на підсилювач (П) і потім подається на виконавчий елемент 

(ВЕ),  який і впливає на об'єкт регулювання (ОР).  Цей вплив буде змінюватися доти,  поки 
регульована величина у(t) не стане дорівнює заданої g(t). На об'єкт регулювання постійно 
впливають різні впливи (навантаження об'єкта, зовнішні фактори). Ці впливи прагнуть 
змінити величину у(t). Але САР постійно визначає відхилення у(t) від g(t) і формує керуючий 
сигнал, який прагне звести це відхилення до нуля. 

Приклад широко розповсюдженої (системи зв’язку та радіотехнічні системи)  САР –  
схема фазового автопідстроювання частоти (ФАПЧ). 

Схема ФАПЧ є системою з контуром зворотного зв'язку,  який містить ГКН,  фазовий 
детектор (ФД), фільтр нижніх частот (ФНЧ) і підсилювач (рис. 3) [7]. 

 

 
Рис. 3. Структурна схема ФАПЧ 

 
Детектор похибки (фазовий детектор - ФД) порівнює фази сигналу опорного генератора 

REFf  та вихідного сигналу ГКН U0 і виробляє напруга U1, величина якої залежить від різниці 
фаз цих сигналів. Якщо ця різниця дорівнює φ радіан,  то вихідна напруга ФД буде 
визначатися виразом: 
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де Kφ –  коефіцієнт передачі «фаза → напруга ФД» (В/рад). 
Вихідна напруга ФД пропускається через ФНЧ (придушення високочастотних 

складових та їхніх гармонік,  які присутні в опорному сигналі і на виході ГКН).  Напруга з 
виходу ФНЧ підсилюється і використається як керуюча для ГКН (UC). Величина її становить: 

÷
ø
ö

ç
è
æ -=

2
p

jj AKUC ,                                                        (3) 

де А – коефіцієнт підсилення. 
Така керуюча напруга забезпечує зміну частоти ГКН (по відношенню до частоти його 

власних коливань f0) до рівня: 
CuUKff += 0 , 

де Ku – коефіцієнт передачі «напруга → частота ГКН» (Гц/В). 
Коли ФАПЧ здійснює захоплення опорного сигналу fоп, справедлива рівність: 

CuREF VKfff +== 0 , 
Оскільки відповідно (3): 
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отримаємо: 
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Таким чином, якщо схема ФАПЧ захопила опорний сигнал, то зсув по фазі між цим 
сигналом і вихідним сигналом ГКН встановлюється рівним φ, а частоти fREF та f0 будуть 
синхронізовані. 

Максимальна напруга на виході ФД має місце при φ =  π та φ =  0 і визначається 
виразом: 

( ) 21
p

jKU MAX ±= .                                                                  (4) 

Відповідно максимально можлива керуюча напруга дорівнює: 

( ) 2
p

j uMAXC KKU ±= .                                                                (5) 

У цьому випадку діапазон частот, яки можливо забезпечити на виході ГКН, становить: 

( ) ( ) AKKUKff uMAXCuMAX 20
p

j±==- . 

Електронні схеми вважаються однією з найбільш критичних зон функціонування, яких 
засновані на декількох ключових формулах. Одна з основних – закон Джоуля: 

R
UP

2
= .                                                             (6) 

Температура нагріву поверхні РЕК при безперервному впливі визначається виразом [8]: 
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è
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TmCR

t

T ePRTT 10 ,                                                       (7) 

де Р – електрична потужність, яка спричиняє нагрів елементів;  
TR  – тепловий опір поверхні РЕК; 

t – час впливу; 
m, С – фізичні параметри РЕК (маса та удільна теплоємність). 

З урахуванням (5) та (7), максимальна температура нагріву елементів в ланцюгу ЗЗ при 
максимально можливій керуючій напрузі схеми ФАПЧ при безперервному впливі становіть: 
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А максимальний частотний діапазон сигналів опорного генератора, при яких схема 
ФАПЧ буде перебувати в режимі захоплення, становить: 

LuREF ffAKKff D±=±=
20
p

j . 

Величина 2ΔfL називається смугою захоплення ФАПЧ і визначається за формулою: 
pj AKKf uL =D2 . 

На рис. 4 наведено залежність UC від частоти опорного сигналу, яка характеризує смугу 
захоплення. Поза цією смугою частота ГКН не може бути синхронізована із частотою 
опорного сигналу [9]. 

 
 

Рис. 4. Полоса захоплення ФАПЧ 
 

Температура як кількісний показник внутрішньої енергії тіл є універсальною 
характеристикою об'єктів і процесів фізичного світу, в якому безперервно відбувається 
генерація, перетворення, передача, накопичення і використання енергії в її різних формах.  

Аналіз теплових процесів (температурних полів, втрат тепла тощо) дозволяє отримати 
різноманітну інформацію про стан об'єктів і протіканні фізичних процесів. 

Інтерес до методу власного випромінювання обумовлений його універсальністю, 
високою продуктивністю і безпекою обслуговування апаратури (на відміну від таких методів 
неруйнівного контролю, як, наприклад, рентгенівський або радіаційний).  

Широке застосування методу власного випромінювання можливо завдяки появі 
швидкодіючих матричних приймачів інфрачервоного сигналу великого формату і 
використанню комп'ютерна-вимірювальних систем обробки інформації. 

Особливий інтерес до методу обумовлений його універсальністю, високою 
продуктивністю і безпекою обслуговування апаратури (на відміну від таких методів 
неруйнівного контролю, як, наприклад, рентгенівський або радіаційний). Метод заснований 
на фіксації випромінювання з поверхні об'єкту пристроєм для реєстрації температури 
поверхні РЕК або всього обладнання. Подібний аналіз є безконтактним і детальним засобом 
моніторингу стану електричного і електромеханічного устаткування [10] та є ефективним 
засобом попереджувального обслуговування. Загалом, стратегія обслуговування 
підрозділяється на три категорії з пов'язаними параметрами [11]: 

– робота до відмови ( поки не вийде з ладу); 
– регулярне обслуговування (проводиться через постійні проміжки часу); 
– попереджувальне (засновано на фактичному стані).  
Розвиток цієї технології полягає у відповіді на відмінності між температурами на 

поверхні об'єкта та їх відображенням в зображеннях, які відображаються на моніторі (РК- 
екрані) [12]. Ці зображення, або термограми, можуть бути копійовані, сфотографовані або 
записані для подальшого аналізу та обробки. 
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Використання безконтактних засобів моніторингу стану електричного і 
електромеханічного устаткування зручно в силу наступних причин [13]: 

• контакт між поверхнями виключено; 
• безпечно для навколишнього середовища; 
• стійкість до магнітного шуму; 
• допустимо застосування у вибухонебезпечному середовищі; 
• передає інформацію в реальному часі; 
• надійно завдяки практично необмеженому терміну служби. 
Використовуючи зазначений метод, обслуговуючий персонал забезпечений даними, які 

обраховують процес і показують результат в реальному часі. Важливо відзначити, що 
здатність зберігати та видавати дані критична для розвитку програм попереджувального 
обслуговування. 

Параметри електронних та мікроелектронних пристроїв (цифрових блоків, ТЕЗів), 
найбільше піддаються впливу тепла (це викликано особливостями дизайну). У багатьох 
випадках, РЕК «виробляє» велику кількість теплоти в наслідок критичної зміни параметрів 
через фізико-хімічні процеси в напівпровідникових структурах під час експлуатації. Тепло 
свідчить про проблему і є головною ознакою при виконанні попереджувального 
обслуговування. Причини можуть бути знайдені як в концентрації основних носіїв і 
наявності мікрооб’ємів електролітів,  так і в  електродифузії (електроміграції),  корозії та 
окислюванні металізації,  механізм деградації металевих плівок та якості внутрішніх 
контактних з’єднань,  які впливають на струм.  «Холодні»  зони можуть бути показником 
відкритого контуру. 

Щоб визначити, в якій мірі погіршується стан «теплого» елементу, необхідно дослідити 
тенденції і оцінити всю систему. Дослідження тенденцій - "трендінг" - найчастіше 
виражається у побудові залежності величини залежно від часу. У нашому випадку 
вертикальною складовою є функція температури. Ґрунтуючись на регулярних інтервалах 
вимірювань, можна отримати картину зміни стану РЕК (обладнання). 

Якщо навантаження на елементи зворотного зв’язку змінюється, то вимірювання 
характеристик ІЧ поля повинні проводитися з урахуванням поточних параметрів. Така 
система вимірювань дозволить встановити кореляцію між підйомом температури і 
поточними вимірами. 

Підняття температури в порівнянні з нормальною температурою (в порівнянні з 
нормальним струмом, (нормальною напругою)) при власному випромінюванні становіть [5]: 
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де Ts – підйом температури, Tm – виміряний підйом температури, Ir – нормальний 
струм, Im – вимірюваний струм.  

Висновки. Таким чином, метод власного випромінювання (АА СД в режимі локалізації 
несправності) може бути використано для діагностики окремих компонентів усередині 
складної системи (а саме елементів схеми зворотного зв’язку). Рішення завдань 
діагностування для САР (систем зі зворотним зв’язком) існуючими методами ускладнено або 
взагалі не можливо без розривання (руйнування) ланцюгів ЗЗ. Запропонований метод є 
методом неруйнівного контролю.  

Тепло, яке виділяється елементами ЗЗ за будь яких причин (і внаслідок фізико-хімічних 
процесів в напівпровідникових РЕК під час експлуатації) створює тепловий відбиток і може 
бути автоматично зафіксовано та оброблено в реальному часі. Вимірювання потрібно 
проводити з урахуванням геометрії РЕК, їх розташування та допустимого стану. 
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 к.т.н. Кузавков В.В. 
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОНОМНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ С ОБРАТНОМ СВЯЗЬЮ 

 
В статье, на примере схемы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) рассмотрена 

возможность решения задач диагностирования для целого класса систем автоматического 
регулирования (САР) - систем с обратной связью (ОС). Использование метода собственного 
излучения (использование автономной автоматизированной системы диагностирования (АА 
СД) в режиме локализации неисправности) позволяет автоматически контролировать режим 
работы элементов, входящих в состав схемы ОС и тем самым обнаруживать предотказное 
состояние всей схемы (объекта контроля (ОК)).  

Накопление (рост) напряжения в элементах ОС однозначно свидетельствует об 
отклонении в работе основной системы. Эта информация, отображенная средствами 
индикации, позволяет оперативно реагировать обслуживающему персоналу, или 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673166
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&amp;I21DBN=UJRN&amp;P21DBN=UJRN&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=JUU_all&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=0&amp;S21P02=0&amp;S21P03=IJ=&amp;S21COLORTERMS=1&amp;S21STR=%D0%9673166
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100089
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автоматически (при наличии резервирования) включать резервные системы образца 
радиоэлектронного оборудования (РЕО). 

Ключевые слова: система автоматического регулирования, автономная 
автоматизированная система диагностирования, объект контроля, обратная связь, физико-
химические процессы, радиоэлектронный компонент. 
 
 
 

PhD. Kuzavkov V.V. 
FEATURES OF SELF AUTOMATED SYSTEM FOR DIAGNOSIS FEEDBACK SYSTEM 

 
In the article, on the example of chart of PLL of frequency possibility of decision of tasks of 

diagnostic for the whole class of the systems of automatic control (SAC) is considered - systems ticker-coil. 
The use of method of own radiation (use of the off-line automated system of diagnostic in the mode of 
localization of disrepair) allows automatically to control the mode of operations of elements entering in 
the complement of chart of ticker-coil and to discover the emergency state of all chart (control object 
(CO)).  

The accumulation (height) of tension in the elements of ticker-coil simply testifies to the rejection 
in-process basic system. This information represented by facilities of indication allows operatively to react 
to the auxiliary personnel, or automatically (at presence of backuping) to include the backup systems of 
standard of radio electronic equipment (REE). 

Keywords: system of automatic control, off-line automated system of diagnostic, control object, 
feed-back, physical and chemical processes, radio electronic component. 
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АДАПТИВНИЙ ПОДІЛ КАНАЛІВ В БАГАТОКОРИСТУВАЦЬКИХ 
БАГАТОЧАСТОТНИХ СИСТЕМАХ 

 
В статті був представлений адаптивний метод передачі для багатокористувацьких 

систем. Запропонований принцип оцінки пропускної здатності адаптивних систем, що 
функціонують в умовах каналу з випадковими незалежними передавальними коефіцієнтами, що 
дозволяє оцінити характеристики системи в області малих відношень сигнал/шум без 
використання імітаційного моделювання.  

Для багатокористувацької системи був запропонований метод адаптивного розподілення 
потужності, швидкості передачі і кодового розділення каналу. 

Ключові слова: багаточастотна система, канал передачі даних, адаптивне розділення. 
 
Вступ. Більшість існуючих адаптивних методів передачі потребує наявності кількох 

схем передачі, придатних для використання в різних умовах. При цьому збільшення числа 
доступних схем дозволяє отримати рішення оптимізаційної задачі. Відомі методи адаптивної 
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передачі в багаточастотних системах в більшості випадків засновані на адаптивній модуляції. 
Застосування адаптивного кодування, як правило, зводиться до розгляду схем матрично 
кодованою модуляцією. 

Постановка проблеми. Сьогодні користувачі можуть за допомогою кодового 
розділення спільно використовувати канали багаточастотної системи або їх блоки (смуги), 
що складаються з суміжних каналів. Зауважимо, що кожен з K користувачів системи може 
бути призначений на довільний набір каналів (смуг) і на кожній з них використовувати 
довільний набір (розміром від нуля до S) розширюючих послідовностей. При цьому різні 
користувачі, призначені на даний канал, повинні використовувати різні розширюють 
послідовності. 

Це дозволяє розглядати кожен їхній N/SF каналів (смуг) як набір з S логічних каналів 
з ідентичними властивостями. Тут передбачається, що смуги складаються з суміжних 
каналів. Нижче буде наведено, що наявність цього обмеження не приводить до яких-небудь 
серйозних втрат в характеристиках системи. Разом з тим, це обмеження може бути усунуто 
шляхом пере упорядковування коефіцієнтів )(м j

ki . Зауважимо, що тимчасовий поділ є 
окремим випадком кодового розділення з розширюючими послідовностями 
виду 0..,0)(0,..,0,1,al = . У випадку 1Sf =  та стаціонарного каналу ( ki

(j)
ki мм = ) тип 

використовуваних послідовностей не має значення. Однак при наявності тимчасових змін 
стану каналу або 1Sf >  застосування "істинно" кодового розділення може дати ефект 
розсіювання [1]. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Для простоти розглянемо систему 1Sf = . 
Нехай [0,1]с ki Î  означає частку і-того каналу, займану k-м користувачем, 

10..Kk1,0..Ni -=-= . Ця величина відповідає частці розширюваних послідовностей, 
використовуваних k-м користувачем по і-му каналу. Нехай cki означає швидкість передачі 
даних k-м користувачем по i-му каналу, а kiV  - відповідний коефіцієнт підсилення. 
Необхідно відзначити, що посиленню піддаються формовані користувачами символи до 
того, як вони накладаються, утворюючи власне переданий сигнал iS [3] (див. рис. 1). 

Припустимо, що повністю відсутня проміжна користувацька  інтерференція, що може 
бути досягнуто при ідеальній синхронізації базової станції і мобільних пристроїв. У разі 
кодового розділення для цього додатково потрібно незмінність каналу в часі і 
ортогональність використовуваних розширюючих послідовностей (такими, наприклад, є 
послідовності Уолша-Адамара). 

Спочатку використаємо кодове розділення каналів на основі ортогональних 
розширюючих послідовностей (наприклад, Уолша-Адамара) довжини SSt = . Це означає, що 
безліч допустимих коефіцієнтів поділу каналів має вигляд 1)/S,1}(S,{0,1/S,...с ki -Î . Разом з 
тим, в нижчевикладених формулах передбачається, що Rс ki Î . Ясно, що шляхом 
збільшення S точність оптимізації може бути підвищена.  

kii
(k)
i )св(в0 -=  ,                                                        (1) 

å -
=

-= 1N
0i kik

1'
kik )о(лfсR ,                                               (2) 

å -
== 1K

0k kiс1  ,                                                           (3) 

ki

kik
1'

kikkik
1'

(k)
ii о

)о(лfол))о(лf(f
вв

-- -
=£ .                                    (4) 

 
Для побудови спеціалізованого оптимізаційного алгоритму зауважимо, що з (2) 

випливає, що для заданого набору }{с ki kл  може бути однозначно знайдено з kR . З іншого 
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боку,  як було показано в [2],  з (1)  випливає,  що iв повинно бути рівне (k)
ikвmin  і тільки 

користувачі з i
(k)
i вв =  можуть використовувати канал і.  

 

 
 

Рис. 1. Загальний вигляд системи для оптимізації 
 

 
Тому величина (k)

iв  я може розглядатися як міра непридатності користувача k для 
роботи по каналу i. Використовуючи цей факт, можна побудувати наступний алгоритм: 

1. Сформувати початковий набір }{с ki . 

2. Обчислити kл  із (2) і підставити це значення в (4), отримавши (k)
iв . 

3. Знайти найгірший канал і найгіршого користувача, призначеного на цей 
канал )в(вmaxarg)k,(i i

(k)
i0с:ki,

щщ
ki

-=
>

 а також найкращого користувача (k)
ik

b вminargk = . 

4. Зменшити частку ww
r ik ,  каналу wi , займану користувачем wk , на 1/S і збільшити 

частку wr i
bk , , займану користувачем bk , на цю ж величину. 

5. Повторювати кроки 2 - 4 задане число разів. Обчислення можуть бути припинені 
достроково, якщо протягом декількох кроків не відбувається зменшення величини 

)в(вmaxД i
(k)
i0с:ki, ki

-=
>

. 



 55 

6. Скористатися якимось алгоритмом оптимізації однокористувацьких багаточастотних 
систем для знаходження розподілу потужності переданого сигналу і швидкостей передачі по 
каналу, виділеним кожному користувачеві. 

Примітка. Зауважимо, що на кожній ітерації алгоритму достатньо оновлювати значення 
kл  лише для щkk =  та bkk = . 

Крок 6 може бути корисний виключно для забезпечення більш точного обліку 
дискретних обмежень на відношення швидкість кодування/модуляції для окремих каналів. 

Описаний алгоритм мінімізує величину D , Пов'язану з максимальною нев'язкою 
рівняння (1). При цьому автоматично враховується дискретність безлічі допустимих 
коефіцієнтів поділу каналів. 

Початковий розподіл користувачів по каналу може бути отримано,  наприклад,  
наступним чином. Для кожного користувача можуть бути знайдені найкращі канали і для 
них встановлено 0дс ki >= . Ті канали, які не увійшли в число найкращих ні для одного 
користувача, можуть бути призначені, наприклад, користувачам із найкращим відношенням 
канал/шум на них. При цьому повинна виконуватися умова нормування (3). 

Даний алгоритм не спирається на "невеликі константи", що використовуються в 
алгоритмі Вонга[2] для ініціалізації та оновлення множників Лагранжа kl  виявляється, що їх 
вибір істотно впливає на саме рішення і складність алгоритму.  Крім того,  запропонований 
алгоритм реалізує іншу структуру ітеративного процесу: виконується підстроювання 
коефіцієнтів поділу каналів до досягнення ними умов оптимальності,  в той час як в 
алгоритмі Вонга[2] здійснюється підстроювання констант kl .  

Іноді описаний алгоритм стикається з тією ж проблемою, що й стандартні ітеративні 
алгоритми оптимізації, а саме виникненням коливань на кроці 4. У цьому випадку кілька 
користувачів циклічно обмінюються підканалами, що перешкоджає досягненню 
оптимального рішення.  Причиною цього є те,  що передача частки каналу від одного 
користувача до іншого може незначно поліпшити умови роботи першого користувача і 
суттєво погіршити показники другого користувача, внаслідок чого на наступній ітерації 
алгоритму буде проведений зворотний обмін. Ця проблема може бути подолана, за 
допомогою стандартного прийому "згладжування"[5].  В даному випадку він може бути 
реалізований шляхом примусової заборони на вибір на кроці 3, в якості "найгірших" 
користувачів, які були обрані на попередніх W ітераціях в якості "найкращих". 

Точний теоретичний аналіз адаптивної багатокористувацької системи виявляється 
досить складним завданням, що обумовлено ускладненням системи рівнянь (1-4) у 
порівнянні з аналогічною системою в одно користувацькому випадку. З огляду на те, що 
рішення оптимізаційної задачі залежить не тільки від передавальних коефіцієнтів, а й від їх 
співвідношення для різних користувачів, тут вже не можна безпосередньо скористатися 
апаратом порядкових статистик. У зв'язку з цим виникає необхідність введення додаткових 
спрощених припущень. Припустимо, що передача даних кожного з користувачів досить 
мала, так що кожен з них використовує невелике число найкращих каналів. Крім того, можна 
припустити, що передавальні коефіцієнти каналів для різних користувачів незалежні. Тоді 
безліч їх найкращих каналів також будуть незалежними. Отже, ймовірність збігу каналів, 
використовуваних різними користувачами, досить мала[4]. Нехай Р(R) - функція, що 
характеризує потужність передавача одно користувацької системи, необхідної для передачі 
даних зі швидкістю R. Тоді загальна потужність передавача системи мовлення може бути 
оцінена як (5). 

å
=

³
K

k
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1
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Ця межа не враховує ефектів, пов'язаних з можливим збігом множин найкращих 
каналів різних користувачів. Числові значення цієї межі для випадку системи з 512 
підканалами і Г ≈ 2, 66 представлені в таблиці 1.  
 

Таблиця 1 
Числові значення для мережі(система з 512 підканалами) 

 
Число користувачів 4 8 16 32 64 4 8 16 32 
Швидкість кожного з кори-
стувачів R, біт/OFDM символ 

16 16 16 16 16 256 128 64 32 

Потужність в одно кори-
стувацькій системі 0P , дБ 

-17 -17 -17 -17 -17 -1 -5 -10 -13 

Оцінка мінімальної споживаної 
потужності, дБ 

-11 -8 -5 -2 1 5 4 2 2 

 
Використана методика оцінки спирається на можливість точного обчислення 

спектральної ефективності адаптивної системи в області малих відносин сигнал/шум.  
Висновок. У цій статті був представлений адаптивний метод передачі для 

багатокористувацьких систем. Крім того, запропонований принцип оцінки пропускної 
здатності (а також спектральної ефективності) адаптивних систем, що функціонують в 
умовах каналу з випадковими незалежними передавальними коефіцієнтами, що дозволяє 
оцінити характеристики системи в області малих відношень сигнал/шум без використання 
імітаційного моделювання. Для випадку багатокористувацької системи був запропонований 
метод адаптивного розподілення потужності, швидкості передачі і кодового розділення 
каналу, що дозволяє, отримати енергетичний виграш до 5 дБ у порівнянні з аналогічною 
системою на основі частотного поділу.  
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д.т.н., проф. Ленков С.В., к.т.н., доц. Хмельницький Ю.В., Гика В.А. 
АДАПТИВНИЙ ПОДІЛ КАНАЛІВ В БАГАТОКОРИСТУВАЦЬКИХ 

БАГАТОЧАСТОТНИХ СИСТЕМАХ 
 
В статье был представлен адаптивный метод передачи для многопользовательских 

систем. Предложенный принцип оценки пропускной способности адаптивных систем, 
функционирующих в условиях канала со случайными независимыми передаточными 
коэффициентами, позволяет оценить характеристики системы в области малых отношений 
сигнал / шум без использования имитационного моделирования. 

Для многопользовательской системы был предложен метод адаптивного распределения 
мощности, скорости передачи и кодового разделения канала. 

Ключевые слова: многочастотная система, канал передачи данных, адаптивное 
разделение. 
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THE ADAPTIVE DIVISION IN MULTI-CHANNEL MULTIFREQUENCY SYSTEMS 
 

The paper was presented to the adaptive transmission method for multi-user systems. The proposed 
principle of adaptive capacity assessment systems operating under the channel with random independent 
gear ratios to evaluate the characteristics of the relationships in the small signal / noise without the use of 
simulation. 

For multi-user systems was proposed adaptive method of distribution capacity, transmission speed 
and code division channel. 
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ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ GPU NVIDIA CUDA ДЛЯ 
РОЗВ’ЯЗУВАНИХ ЗАДАЧ МСЕ 

 
У статті представлена можливість проведення складних обрахунків методом скінченних 

елементів (МСЕ) при моделюванні фізичних процесів на прикладі задач деформації тіла. 
Приведено обґрунтування вибору МСЕ та переваги при його використанні. На основі даного 
підходу розроблені програмні рішення, що використовують графічні процесори компанії NVIDIA 
з підтримкою технології CUDA для виконання обчислень.  

Ключові слова: CUDA, NVIDIA, метод скінченних елементів, задача деформація тіла, 
обчислення. 

 
Вступ. Рівень розвитку сучасної техніки напряму зв’язаний зі станом досліджень 

механіки та обчислювальних методів, що дозволяють проводити моделювання різних 
фізичних процесів. Саме тому кількісні методи дослідження проникають майже в усі галузі 
людської діяльності, а математичні модель стають чи не основним способом пізнання 
дійсності. Багато програмних продуктів що виконують симуляції фізичних процесів 
впроваджують у виробництво, використовують на етапі проектування та моделювання 
пристроїв, що будуть виготовлятись підприємством. Більшість з них виконують обчислення 
паралельно, використовуючи потужність процесора, щоб добитися приросту продуктивності 
при виконанні розрахунків. 

Визначення проблеми. Зазвичай для розпаралелювання задач використовують 
кількісні методи з використанням математичної моделі. Їх застосування потребує виконання 
двох основних етапів. 

На першому етапі відбувається формування математичної постановки задачі,  що 
вирішується, обмежень, які встановлюються початковими та краєвими умовами, виведення 
диференційних рівнянь. Далі вирішується задача для конкретних об’єктів дослідження із 
заданими конфігурацією та властивостями. 
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Одним з недоліків аналітичних методів являється те,  що рішення на їх основі ми 
можемо отримати тільки для найпростіших систем рівнянь, обмежених конфігурацій 
об’єктів. Також їх використання не дає в повній мірі використовувати для обчислень 
потужності сучасних ПК.  

Більш перспективними в даному плані являються методи, що орієнтовані на їх 
використання на ЕОМ та покращуються разом з розвитком техніки. Впровадження таких 
методів дозволяє представити рішення задачі в чисто математичній формі, для рішення якої 
достатньо використовувати тільки основні операції.  

Виклад основного матеріалу досліджень. Одним з таких методів є метод скінченних 
елементів. Для перевірки ефективності використання даного методу було обрано задачу 
деформації тіла. В теорії пружності тіло розглядається як суцільне середовище, для якого 
справедливі твердження пружності (тіло може повністю повернутись в свою початкову 
форму, якщо забрати причину виникнення деформації), однорідності (незалежність 
властивостей матеріалу в межах об’єму тіла, що розглядається) і лінійною залежністю між 
навантаженням, що виникає в тілі і деформаціями. 

Повна потенціальна енергія пружної системи може бути розділена на дві частини, одна 
з яких відповідає енергії деформації,  а інша потенціальній енергії масових сил та 
прикладених сил, що викликають деформацію (рівняння 1). 

 
 pW+L=P , (1) 
де  L  – енергія деформації, pW  –  потенціальна енергія прикладених до об’єкта сил.  

Робота зовнішніх сил протилежна за знаком їх потенціальної енергії: 
 
 pWW -= . (2) 
Розбивши досліджувану область на елементи, рівняння 1 та 2 записуються у вигляді 

суми: 
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В процесі мінімізації та перетворень отримуються інтеграли, що входять в рівняння для 
елементів системи. Отримані інтеграли в матричному представленні мають наступний 
вигляд[1]: 
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де  [ ])(eB  – матриця градієнтів, що зв’язує деформації і переміщення; [ ])(eD – матриця, 
яка описує механічні властивості;  { })(

0
ee  – початкова деформація елемента; [ ])(eN  – матриця 

функцій форми;  x(e),y(e),z(e)– об’ємні сили, )(e
xp , )(e

yp , )(e
zp  – поверхневі навантаження 

елемента і {P} – вектор-стовпець вузлових сил. 
В одномірній задачі теорії пружності вважають, що тіло розміщується вздовж однієї з 

координатних осей, тому використовується тільки один тензор навантаження xxs  та 
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компоненту тензора деформації. Для подальших розрахунків використовують закон Гука, 
представлений в матричній формі: 

 
 { } [ ] { } { }( )0ees --= D . (6) 
Для одномірного елемента функція переміщення має наступний вигляд: 
 
 [ ]{ }UNUNUNu jjii -+= , (7) 

де Ui,j – переміщення вузлів i, j в напрямку осі х. Зв'язок функції переміщення  та деформації xxe  
представлений  наступним відношенням: 
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В подальших етапах ми визначаємо матрицю градієнтів [ ]B , через зв'язок описаний в 
функції 8. 

Підставивши усі наявні дані в формулу 4 ми отримаємо матрицю жорсткості для 
одномірного елемента: 

 [ ] [ ] [ ][ ]dVBDBk
V

Te ò=)( . (9) 

Виконавши не досить складні розрахунки ми отримуємо інтеграл, що визначає вектор 
навантаження, який приймає наступний вигляд[1]: 
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При визначенні більшості значень нам приходиться виконувати розрахунки з 
використанням матриць, при збільшенні складності задачі, збільшується і об’єм розрахунків, 
які потрібно виконати. 

При використані метода скінченних елементів отримується система лінійних рівнянь, 
яка повинна бути вирішена відносно невідомих вузлових параметрів, для визначення 
глобальної матриці жорсткості. Вона зводиться до обрахунків з стрічковою матрицею схожу 

на ту, що представлена на рисунку 1[2,3,4], символом «с» 
позначено усі елементи відмінні від нуля. 

Основною властивістю стрічкової матриці є те, 
що усі не нулеві елементи розміщуються вздовж 
головної діагоналі і займають певну ширину, за 
межами якої всі елементи рівні нулю.  

У випадку обчислень такої матриці час та 
ресурси, що витрачаються на обрахунки можна суттєво 
зменшити, оскільки обрахунки потрібно виконати 
тільки для відмінних від нуля елементів.  Також 
зменшується ймовірність великих похибок округлення. 
Обрахунки з матрицями досить добре піддаються 
розпаралелюванню, що можна вважати однією з 
переваг даного методу. 

Для представлення стрічкових та розріджених 
матриць існує досить багато алгоритмів, наприклад, 

CSC, CSR, COO та інші[5], які дозволяють значно економити пам'ять ЕОМ при їх зберіганні 
та використанні. 

Для збільшення швидкостей обрахунку доцільно використовувати програмно-
апаратний комплекс для паралельних обчислень на графічному процесорі CUDA від фірми 
NVIDIA.  Даний комплекс підтримує такі поширені мови програмування як:  C,  C++,  Java,  
Python та Fortran. Він являється досить поширеним, оскільки даний виробник являється 

Рис. 1. Розріджена матриця 
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одним із лідерів в розробці графічних процесорів, більшість з який підтримують дану 
технологію. 

Для даного комплексу створено ряд бібліотек, які дозволяють виконувати паралельні 
операції на порядок швидше і скорочують термін розробки програмного забезпечення, 
оскільки містять уже готові функції для певних операцій, наприклад, задачі лінійної алгебри. 
До бібліотек, що най частіше використовуються при вирішенні математичних операцій 
можна віднести наступні: 

- cuBLAS – покращена версія бібліотеки BLAS, що надає набагато більшу 
продуктивність при обрахунках задач лінійної алгебри на графічних процесорах з 
підтримкою технології CUDA. 

- MAGMA – набір функцій для роботи із задачами лінійної алгебри. 
- cuSPARSE – представляє набір функцій для роботи з розрідженими матрицями. 
Використання графічного процесора для розрахунків дає значне підвищення 

продуктивності в порівнянні з використанням тільки процесора ПК, використання бібліотек 
також підвищує якість і швидкість обчислень, оскільки містить ряд оптимізацій закладених 
при їх створенні[6][7]. 

Висновок: Використовуючи метод скінченних елементів ми отримуємо ряд переваг 
таких як: економія місця для збереження вхідних та вихідних даних системи, що 
досліджується, оскільки матриці, що використовуються в обчисленнях можуть бути 
представлені у компактному вигляді, використання потужностей сучасних ЕОМ для 
обчислення математичної моделі. В процесі обчислень використовуються операції з 
матрицями, що добре розпаралелюються. Використовуючи графічний процесор від фірми 
NVIDIA та програмно-апаратний комплекс CUDA для паралельних розрахунків на графічних 
процесорах і набір бібліотек ми підвищуємо продуктивність обчислювальної системи в рази. 
В свою чергу це дозволяє значно пришвидшити темпи дослідження, та зменшити затрати. 
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О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ GPU NVIDIA CUDA ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ЗАДАЧ МКЭ 

 
В статье показана возможность проведения сложных вычислений методом конечных 

элементов (МКЭ) при моделировании физических процессов на примере задач деформации тела. 
Приведены обоснования выбора МКЭ и преимущества при его использовании. На основе данного 
подхода разработаны программные решения, использующие графические процессоры компании 
NVIDIA с поддержкой технологии CUDA для выполнения вычислений. 

Ключевые слова: CUDA, NVIDIA, метод конечных элементов, задача деформация тела, 
вычисления. 
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ABOUT THE FEASIBILITY OF USING GPU NVIDIA CUDA FOR SOLVING PROBLEMS 
BY FEM 

 
This paper introduces a method of carrying out complex calculations in modeling of physical 

processes such as problems of the body deformation by usage of finite element method (FEM). It gives 
rationale for the choice of FEM and its advantages in use. Based on this approach were developed 
software solutions that use NVIDIA GPUs with support for CUDA technology to perform calculations. 

Keywords: CUDA, NVIDIA, finite element method, calculation of the body deformation. 
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О ВЛИЯНИИ КОНСТРУКТИВНОЙ СТРУКТУРЫ СЛОЖНОГО ОБЪЕКТА  

РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЕГО НАДЕЖНОСТИ  
 

В статье приводятся результаты исследования влияния конструктивной структуры 
объекта радиоэлектронной техники (РЭТ) на показатели его надежности. Конструктивная 
структура объекта представляется иерархической, надежностная структура - 
последовательно-параллельной. В качестве показателей надежности определяются средняя 
наработка на отказ (показатель безотказности) и среднее время восстановления (показатель 
ремонтопригодности). Для определения  показателей надежности объекта с учетом его 
структуры применяется имитационная статистическая модель. Приводится пример 
результатов моделирования, на котором показывается характер влияния параметров 
конструктивной структуры объекта РЭТ на показатели его надежности. Показывается, что 
степень этого влияния существенно зависит от законов распределения наработки до отказов 
комплектующих элементов. 

Ключевые слова: объект радиоэлектронной техники, конструктивная структура, 
показатели надежности, имитационное статистическое моделирование.  

 
Введение. Одной из характерных черт объектов радиоэлектронной техники (РЭТ) 

является их иерархическая конструктивная структура. Примерами объектов РЭТ могут 
служить радиолокационные станции, системы радиоэлектронной борьбы, элементы зенитно-
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ракетных комплексов и т.п. Характерным признаком объектов РЭТ является наличие в их 
составе значительного количества (до 80% и более) радиоэлектронных комплектующих 
элементов. От того, насколько продуманной (оптимальной) является конструктивная 
структура таких объектов, существенно зависит их надежность, удобство и экономичность 
процесса технической эксплуатации в целом. При расчетах надежности объектов РЭТ их 
конструктивная структура неявно всегда учитывается при определении элементов, 
включаемых в структурную схему надежности (ССН) объекта. Однако стандартные 
рекомендации по выбору элементов для включения их в ССН отсутствуют, что приводит к 
определенному произволу в расчетах и, следовательно, к ошибкам в оценках показателей 
надежности. Величина ошибки при этом может быть различной – это зависит от параметров 
конструктивной структуры и от вида закона распределения наработки до отказа элементов. В 
целом эти ошибки невелики и поэтому на практике их часто игнорируют. Однако знать о 
существе этих ошибок представляется весьма важным для разработчиков объектов РЭТ.  

В данной статье на простом примере раскрывается механизм влияния факторов 
конструктивной структуры объекта РЭТ на точность расчетов его показателей надежности. В 
качестве показателей надежности рассматриваются показатель безотказности «средняя 
наработка на отказ» и показатель ремонтопригодности «среднее время восстановления». 
Оценки этих показателей определяются с помощью имитационной статистической модели 
(ИСМ), в которой учитывается иерархическая конструктивная структура объекта. Далее 
кратко рассматривается формализованное описание конструктивной и надежностной 
структуры объекта РЭТ, которое используется в ИСМ, определяются основные выражения, в 
соответствии с которыми вычисляются в модели оценки показателей надежности. Затем 
приводится пример результатов моделирования.  

Формализованное описание конструктивной и надежностной структуры объекта. 
Конструктивная структура объекта РЭТ представляется деревом REG ,= , где Е – 
множество всех конструктивных элементов объекта; R – отношение вложенности элементов. 
Конструктивными элементами объекта могут быть, например, шкафы, блоки, агрегаты, узлы 
и т.п. Условимся произвольный конструктивный элемент обозначать u

ie , где u – номер 
конструктивного уровня (уровень вложенности) элемента, i – порядковый номер (индекс) 
элемента. Номер конструктивного уровня отсчитывается от корневой вершины 0e , которая 
представляет объект в целом. Отношение R представляет собой множество пар вида 

1, -u
j

u
i ee , в которых элемент u

ie , стоящий на первом месте, является элементом, 

непосредственно входящим в состав элемента 1-u
je  ( Ree u

j
u
i Î-1, ).  

Множество всех элементов (u+1)-го уровня, которые непосредственно входят в состав 
элемента u

ie , обозначим )( u
ieE . 

Множество )( u
ieE  через отношение R 

можно определить как сечение по 
элементу u

ie  симметричного к R 
отношения 1-R : )()( 1 u

i
u
i eReE -= . 

Симметричное отношение 1-R  
представляет собой множество всех пар 

u
i

u
j ee ,1- , полученных путем 

перестановки элементов u
ie  и 1-u

je  в 
соответствующих парах отношения R [1]. 

Элементы, в составе которых 
имеются другие элементы, условимся 
называть составными. Если состав 

. . . . .

0e

1
0e 1

1e 1
ie 1

1+ie

u
me

1-u
je

Рис. 1. Дерево конструктивной структуры объекта
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элемента не детализируется (не определяются в его составе какие-либо другие 
конструктивные элементы), то такой элемент будем называть простым.  Простой элемент в 
действительности может представлять собой достаточно сложное техническое изделие, 
однако в данном конкретном случае нас не интересуют его внутреннее устройство. 
Примерный вид дерева G показан на рис. 1. Стрелки указывают направление вхождения 
элементов. Составные элементы изображены прямоугольниками, простые – кружками. На 
нижнем уровне конструктивной структуры должны быть представлены наименьшие 
элементы, разборка которых в условиях эксплуатации невозможна или нецелесообразна. 
Дерево G должно быть построено таким образом, чтобы в нем были представлены все 
потенциально съемные и заменяемые в процессе эксплуатации элементы. 

Будем полагать для простоты, что объект имеет последовательную надежностную 
структуру1. Это значит, что отказ произвольного элемента Eeu

i Î  возникает в случае, если 
откажет хотя бы один из элементов )(1 u

i
u
j eEe Î+ . С учетом этого вероятность безотказной 

работы элемента u
ie  определяется как произведение 

Õ
Î"

+

+

=
)(

1

1

)()(
u
i

u
j eEe

u
j

u
i epep .                                                           (1) 

Вероятность безотказной работы объекта в целом может быть определена следующей 
цепочкой формул: 

ÕÕ Õ
ÎÎ Î

===
0

01 12

)()()(
)( )(

20

Ee
m

eEe eEe
ij

mi iij

epepep K ,                          (2) 

где 0E  - множество всех простых элементов (элементов нижнего конструктивного 
уровня). 

Условие (1) является условием полноты конструктивной структуры объекта, 
представляемой деревом G. Соблюдение этого условия обеспечивает корректность 
дальнейших вычислений показателей надежности объекта с учетом его иерархической 
конструктивной структуры. 

Понятие множества восстанавливаемых элементов. Согласно принятому 
формальному описанию структуры объекта причиной его отказа всегда является отказ 
какого-либо из элементов нижнего конструктивного уровня (или элемента, находящегося 
внутри простого элемента). Восстановление работоспособности объекта производится путем 
замены конструктивного элемента, в составе которого находится отказавший элемент. 
Очевидно, что из соображений экономичности обслуживающий персонал будет стремиться 
производить замену элемента как можно более низкого конструктивного уровня. Однако из-
за конструктивных особенностей объекта может оказаться, что проще произвести замену 
элемента более высокого конструктивного уровня.  

Пусть для примера элемент u
ie  состоит из трех 

конструктивных элементов 1
0
+ue , 1

1
+ue  и 1

2
+ue  (рис.  2).  В 

соответствии с принятым допущением о последовательном 
надежностном соединении элементов отказ элемента u

ie  
происходит в случае отказа одного из элементов 1

0
+ue , 1

1
+ue  или 

1
2
+ue . На  рис. 2 рядом со значком элемента указана 

продолжительность его замены замt .  
Если откажет элемент 1

0
+ue  или 1

1
+ue , то восстановление 

работоспособности объекта целесообразно производить путем замены соответственно 
                                                             

1 Это ограничение в дальнейшем может быть снято. 

u
ie

1
0
+ue

1
1
+ue 1

2
+ue

Рис. 2. Фрагмент дерева
            конструктивной
            структуры

2зам =t

1зам =t 2зам =t 3зам =t
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элемента 1
0
+ue  или 1

1
+ue . Если откажет элемент 1

2
+ue , то целесообразно заменять весь элемент 

u
ie . Очевидно, что так следует действовать в том случае, если критерием эффективности 

замен является условие минимизации времени восстановления объекта. 
Введем понятие множества восстанавливаемых элементов (обозначим его вE ) 

следующим образом: в множество вE  включаются все элементы, которые с наибольшей 
вероятностью будут заменяться при отказах объекта в процессе его эксплуатации.  

Обозначим W отношение, с помощью которого будем устанавливать соответствие 
между отказывающими и восстанавливаемыми элементами. Отношение W представляет 
собой множество пар m

j
u
i ee , , в которых 0Eeu

i Î  –  отказывающий элемент,  а вEem
i Î  – 

элемент, который будет заменяться в случае отказа элемента u
ie  ( в0 EEW ´Ì ). Можно 

сказать, что отношением W определяется функциональное отображение в0: EEW ® , то есть 
каждому элементу u

ie  соответствует один восстанавливаемый элемент m
ie . С учетом этого 

для заданного отказавшего элемента u
ie  соответствующий ему восстанавливаемый элемент 

можно определять как )( u
ieW .  

Обозначим )( u
ieR  путь, соединяющий вершину u

ie  с корневой вершиной 0e  графа G. 
Путь )( u

ieR  можно представить последовательностью вершин )...,,,( 01 eee u
j

u
i

- , связанных 

попарно отношением вложенности R. Поскольку G – это дерево, путь )( u
ieR  является 

единственным.  
С учетом введенных обозначений можно предложить 

следующий алгоритм формирования множества вE  (рис. 3). 
Входной информацией для алгоритма являются данные о 
составе и структуре объекта: E, G, 0E , данные о времени 
восстановления конструктивных элементов });({ в Eee ii Ît . 
Оператором 1 создается вспомогательное множество 0E¢ , 
тождественное множеству 0E , инициируются вначале 
пустые множества вE  и W.  Оператор 2  выбирает из 0E¢  
произвольный элемент ie . Оператором 3 строится путь 

)( ieR .  Оператор 4  отыскивает среди элементов пути )( ieR  
элемент ke , для которого время восстановления )(в iet  
минимально. Оператор 5 добавляет в множество вE  
элемент ke , в множество W добавляет пару ki ee , . 
Оператор 6 удаляет из вспомогательного множества 0E¢  
использованный элемент ie . Если множество 0E¢  не пусто,  
оператор 7 передает управление оператору 2 для 
продолжения процесса формирования множеств вE  и W. 
Работа алгоритма завершается, когда после очередного 
цикла исполнения операторов 2-6 окажется, что множество 

0E¢  пусто. 
Определение показателей надежности с учетом конструктивной структуры 

объекта. В качестве показателей надежности, как уже отмечалось, будем рассматривать 
показатель безотказности «средняя наработка на отказ» 0T  и показатель ремонтопригодности 
«среднее время восстановления» вT  [2]. В соответствии с произведенной выше 
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формализацией параметры конструктивной структуры объекта будем представлять графом G 
и отображением W. С учетом этого в общем случае формулы для определения показателей 

0T  и вT  будут следующие: 

òW=
э

0
э0 )(),(

T

dtWt/G,TWGT ;     å
Î

=
0

))((
),(

),( в
0

0
в

Ii
i

i eW
T

WGT
WGT t ,                (3) 

где )( Wt/G,W  - функция параметра потока отказов объекта; 

эT  - продолжительность эксплуатации объекта; 
),(0 WGT i  - средняя наработка на отказ i-го элемента ( 0Eei Î ); 

))((в ieWt  - среднее время восстановления i-го элемента; 

0I - множество номеров (индексов) всех простых элементов ( 00 EI = ). 
По аналогии с 0T  величина iT0  определяется по формуле: 

ò=
э

0
э0 ),((),(

T

ii dtWGt/TWGT w ,                                                       (4) 

где ),(( WGt/iw  - параметр потока отказов i-го элемента ( å
Î

=W
0

),/(),/(
Ii

i WGtWGt w ). 

Внешне простые и прозрачные формулы (3)-(4) оказываются достаточно сложными для 
их реализации. Сложность состоит в определении функции )( Wt/G,W  (или ),(( WGt/iw , что 
одно и то же) – к сожалению, определить эту функцию в аналитическом виде не 
представляется возможным. Единственным выходом в данном случае остается применение 
метода статистического моделирования [3]. О необходимости применения в подобных 
задачах метода статистического моделирования утверждается, в частности, в [4]. В 
настоящей статье мы воспользуемся разработанной ранее с участием авторов имитационной 
статистической модели [5], которая реализована программно (программа ISMPN).   

Пример расчетов и выводы. В качестве тестового примера для расчетов показателей 
0T  и вT  с учетом конструктивной структуры возьмем объект, состоящий из 8 одинаковых 

простых элементов, конструктивно входящих в элементы более высоких конструктивных 
уровней, как это показано на рис. 4. Все простые элементы (на рисунке обозначены 

кружками) имеют одинаковое значение средней 
наработки до отказа iTср = 10000 ч. В смысле 
надежности все элементы считаются 
соединенными последовательно. 

 В программе ISMPN [5], с помощью 
которой мы будем производить расчеты, 
имеется возможность задавать для простых 
элементов один из двух законов распределений 
наработки до отказа: диффузионное 
немонотонное (DN) или экспоненциальное (Е) 
распределение. DN-распределение считается 
наиболее универсальной моделью отказов для 
элементов радиоэлектронной техники [6], и 
поэтому используется в практических расчетах 
для объектов РЭТ. Е-распределение является 

теоретической моделью, которая используется, в основном, для верификации результатов 
моделирования.  

В рассматриваемом примере будем полагать, что все конструктивные элементы 
являются потенциально съемными. Система диагностирования объекта позволяет определять 
состояние объекта с точностью до простого элемента.   

Объект
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Рис. 4. Дерево конструктивной структуры
            тестового объекта (граф G).
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Расчеты произведем для трех вариантов конструкции, которые различаются временем 
замены отдельных элементов (конструктивная структура остается неизменной): 

1) Вариант 1 – все элементы имеют одинаковое время замены iзамt = 1 ч. Очевидно, что 
это заведомо нереальный вариант и его мы вводим только в качестве базового варианта, с 
которым будем сравнивать результаты, получаемые для двух других вариантов конструкции; 

2) Вариант 2 – для элементов 11 и 12 конструкция изменена таким образом, что их 
можно заменить за время == 12зам11зам tt 0,5 ч. Это вариант, несколько улучшенный по 
сравнению с конструкцией варианта 1; 

3) Вариант 3 отличается от варианта 2 изменением конструкции элемента 1122, в 
результате чего время его замены =1122замt  0,2 ч. Это вариант, еще улучшенный по 
сравнению с вариантом 2. 

Очевидно, что для каждого из этих вариантов будут «свои» подмножества 
восстанавливаемых элементов вE : 

1вE  = {111, 1121, 1122, 121, 122, 13, 2, 3}; 

2вE  = {11, 12, 13, 2, 3}; 

3вE  = {11, 1122, 12, 13, 2, 3}. 
В табл.  1  приведены результаты расчетов,  полученные для этих трех вариантов 

конструкции при различных законах распределения наработки до отказа элементов: для DN-
распределения (для двух значений коэффициента вариации n), и для E-распределения. 
Моделирование для случая E-распределения позволило, с одной стороны, подтвердить 
адекватность модели (так как только для E-распределения может быть рассчитано точное 
теоретическое значение средней наработки до отказа 0T ), а, с другой стороны, показать, как 
закон распределения наработки до отказа элементов влияет на получаемые показатели 0T  и 

вT . Расчеты производились для периода эксплуатации эT  = 20 лет. 
Приведенные значения 0T  и вT  являются  соответствующими статистическими 

оценками, величина e  – это 95%-й доверительный интервал относительной ошибки для 
оценки 0T .  

Таблица 1 
Результаты расчетов 

Полученные значения показателей Модель отказов 
элементов Показатели 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

ч,0T  1250 1366 1334 
ч,вT  1,0 0,71 0,67 

DN-распределение  
( 0,1=n ) 

e  0,033 0,025 0,035 
ч,0T  1263 1503 1453 
ч,вT  1,0 0,72 0,69 

DN-распределение  
( 8,0=n ) 

e  0,029 0,035 0,034 
ч,0T  1252 1253 1253 
ч,вT  1,0 0,69 0,65 E-распределение 

e  0,027 0,043 0,038 
 

Полученные результаты расчетов позволяют сделать следующие выводы: 
1.  Фактическая конструктивная структура сложного технического объекта в общем 

случае существенно влияет на показатели надежности объекта 0T  и вT . Увеличение 0T  (вар. 
2) объясняется тем, что при замене восстанавливаемых элементов одновременно заменяются 
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(обновляются) также элементы, которые на данный момент еще исправны и не выработали 
свой ресурс, вследствие чего показатель 0T  возрастает. Уменьшение 0T  (вар. 3 по сравнению 
с вар. 2) происходит за счет уменьшения среднего количества заменяемых простых 
элементов. 

Уменьшение среднего времени восстановления вT  (вар. 2 и 3) не зависит от вида закона 
распределения наработки до отказа элементов, это очевидным образом происходит 
вследствие того, что заменяются элементы, требующие меньшего времени на их замену.  

2.  Степень возрастания средней наработки на отказ 0T  зависит от относительной доли 
обновляемых при восстановлении элементов, и для реальных сложных технических объектов 
может быть невелика. Уменьшение среднего времени восстановления вT  за счет 
рациональной конструктивной структуры объекта может быть весьма существенным, 
поэтому фактор влияния конструктивной структуры объекта на показатель вT  является 
основным и его обязательно необходимо учитывать при конструировании объекта. 

3.  Влияние параметров конструктивной структуры на показатель безотказности 0T  тем 
заметнее, чем более существенными для данного объекта являются факторы износа и 
старения. Мерой фактора износа и старения является величина коэффициента вариации n  – 
чем меньше величина n , тем более интенсивным (ярко выраженным) является процесс 
деградации, приводящий к отказу. Для нестареющего объекта (при Е-распределении 
наработки до отказа элементов) конструктивная структура никак не влияет на показатель 0T .  
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ПРО ВПЛИВ КОНСТРУКТИВНОЇ СТРУКТУРИ СКЛАДНИХ ОБ'ЄКТІВ 

РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ НА ПОКАЗНИКИ ЙОГО НАДІЙНОСТІ 
 

У статті наводяться результати дослідження впливу конструктивної структури об'єкта 
радіоелектронної техніки (РЕТ) на показники його надійності. Конструктивна структура 
об'єкта представляється ієрархічною, надійнісна структура - послідовно-паралельноюї. В 
якості показників надійності визначаються середнє напрацювання на відмову (показник 
безвідмовності) і середній час відновлення (показник ремонтопридатності). Для визначення 
показників надійності об'єкта з урахуванням його структури застосовується імітаційна 
статистична модель. Наводиться приклад результатів моделювання, на якому показується 
характер впливу параметрів конструктивної структури об'єкта РЕТ на показники його 
надійності. Показується, що ступінь цього впливу істотно залежить від законів розподілу 
наробітку до відмов комплектуючих елементів.Ключевые слова: объект радиоэлектронной 
техники, конструктивная структура, показатели надежности, имитационное 
статистическое моделирование.  
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ON THE INFLUENCE OF CONSTRUCTIVE COMPLEX OBJECTS 
RADIO ELECTRONIC EQUIPMENT INDICATORS FOR ITS OF RELIABILITY 

 
The article presents the results of investigation of the constructive structure of the object of electronic 

technology (RET) on the performance of its reliability. Constructive hierarchical structure of the object 
appears, the reliability of the structure - a series-parallel. As indicators of reliability defined MTBF 
(reliability index) and mean time to repair (maintainability index). 

To determine the reliability indices of the object in view of its structure applies simulation statistical 
model. An example of the simulation results, which shows the character of the influence of structural 
parameters on the structure of the object RET performance of its reliability. It is shown that the degree of 
this effect depends essentially on the laws of distribution of time to failure of components elements. 

Keywords: object of electronic equipment, the constructive structure, reliability, simulation statistical 
modeling. 
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ПОБУДОВА СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ МІСЦЕВОСТІ НА БАЗІ БЕЗПІЛОТНИХ 

ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ  
 

Розглянуті сучасні методи моніторингу місцевості. Сформульовані основні задачі системи 
моніторингу та проведено обґрунтування застосування безпілотних літальних апаратів для 
вирішення цих завдань. Проаналізовано перспективність використання нейромережевих 
структур для розпізнавання образів. Синтезовано відповідний багатошаровий персептрон та 
обґрунтовано можливість його використання в системах моніторингу місцевості на базі БПЛА. 

Ключові слова: система моніторингу, безпілотні літальні апарати, нейронна мережа, 
перенавчання. 

Актуальність дослідження. Система моніторингу місцевості (СММ) відноситься до 
класу великих систем. Вона характеризується складністю виконуваних завдань і функцій, 
наявністю управління, розгалуженістю інформаційної мережі та інтенсивними потоками 
інформації. Процес збору, передачі, обробки інформації та контролю за місцевістю є 
головною метою функціонування СММ, якій підпорядковані цілі функціонування складових 
її підсистем. Характерним для СММ є наявність взаємодії із зовнішнім середовищем і 
функціонування в умовах впливу випадкових факторів, що надає певний вплив на виконання 
завдань СММ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що одним із шляхів вирішення 
проблеми підвищення ефективності обробки інформації СММ є широке використання 
сучасного науково-методичного апарата синтезу функціональної структури складної 
системи. Однак, на даний час у відомій літературі [1-4] не достатньо повно розглянуті 
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методи моніторингу місцевості за допомогою БПЛА та питання функціонального синтезу 
СММ.  

Метою дослідження є обґрунтування функціональної структури СММ на базі БПЛА. 
Основні матеріали дослідження. Одним із напрямків вирішення проблеми 

підвищення ефективності  СММ є розробка та  широке застосування нових методів та систем 
моніторингу.  

Система моніторингу місцевості – це інформаційна система, яка здатна в оперативному 
режимі надавати відомості про зміни на певних площах контрольованої території. 

У залежності від оглядовості (розміру контрольованої системою території) розрізняють 
СММ локального, регіонального та національного (або транснаціонального) рівнів. Всі вони 
зазвичай, складаються  з наступних підсистем: отримання інформації; обробки та аналізу 
інформації; розповсюдження інформації [5]. 

Для отримання інформації широко використовуються технології та методи 
дистанційного зондування Землі (ДЗЗ). З метою обробки та аналізу інформації 
використовуються географічні інформаційні системи (ГІС), а для її розповсюдження – 
технології Internet та спецзв’язку. 

Дистанційне зондування Землі (Remote Sensing of Earth) – це отримання інформації про 
об'єкти на земній поверхні, а також про процеси та явища, що відбуваються на нашій планеті 
у відсутності безпосереднього контакту з об'єктами дослідження, тобто “здалеку”. В 
залежності від способу розміщення реєструючих пристроїв методи ДЗЗ поділяються на 
наземні, авіаційні та космічні, але всі вони мають одну спільну рису: одержання інформації 
відбувається шляхом реєстрації електромагнітного випромінювання (ЕМВ), що відбивається 
або випромінюється земною поверхнею. При цьому, методи ДЗЗ, як і всі інші методи 
отримання інформації, мають свої обмеження та переваги, а також характеризуються певною 
точністю. До переваг методів ДЗЗ перш за все слід віднести те, що отримання інформації 
відбувається бездеградаційним шляхом, тобто без будь-якого втручання в об’єкт 
дослідження. По-друге: методи ДЗЗ характеризуються великою обзорністю (здатністю 
одночасно отримувати інформацію з великих площ), що дозволяє виявляти та досліджувати 
явища та процеси, які неможливо спостерігати з невеликої відстані. По-третє: різноманітні 
сенсори, що використовуються в системах ДЗЗ, здатні реєструвати ЕМВ у багатьох 
діапазонах спектру – видимому, інфрачервоному, мікрохвильовому та радіодіапазоні, що 
значно підвищує їх інформативність та розширює коло вирішуваних задач [5]. 

Важливим напрямом використання технологій ДЗЗ є моніторинг місцевості 
контрольованих територій за допомогою спеціальних авіаційних методів ДЗЗ та 
супутникової зйомки з високою просторовою розрізненістю. Засобами спостереження 
космічного базування, авіаційними та безпілотними літальними апаратами здійснюється 
спостереження в певній смузі. Воно носить глобальний характер і може бути як оглядовим, 
так і детальним і забезпечує видачу на пункти контролю (ПК)  радіолокаційного,  фото або 
телевізійного зображення району поверхні Землі, а також зображення району поверхні Землі 
в діапазоні теплового, інфрачервоного або ультрафіолетового випромінювання. Розглянуті 
засоби спостереження мають різні можливості по виявленню та супроводу об'єктів 
спостереження (по дальності виявлення, по роздільній здатності та точності визначення 
координат, за кількістю одночасно супроводжуваних об'єктів спостереження, за 
можливостями роботи в різних метеоумовах і часу доби). 

Безперервність моніторингу і своєчасність виявлення діючих різних об'єктів 
спостереження досягається в СММ комплексним використанням різноманітних засобів 
моніторингу, розподілом і узгодженням їх зусиль по часу роботи, по рубежах, смугах, зонах, 
районах та об'єктах спостереження. Результатом вирішення розглянутої задачі є виявлення 
об'єктів спостереження, які можуть бути рухливими, нерухомими, точковими і майданними. 

Збір, зберігання і обробка даних про об'єкти спостереження, безперервний супровід 
рухомих і нерухомих об'єктів в межах району відповідальності є для СММ базовим 
завданням, що охоплює всі її рівні.  
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Дані про об'єкти спостереження в СММ передаються у вигляді формалізованих і 
неформалізованих повідомлень. Збір інформації передбачає її прийом, накопичення й 
подальше використання для обробки. Обробка інформації передбачає її сортування за 
різними ознаками, приведення до виду, зручному для використання у вирішенні завдань 
управління. 

У СММ обробка інформації про рухомі об'єкти спостереження спрямована на 
представлення в реальному часі руху у вигляді трас (вторинна обробка) або узагальнених 
трас (третинна обробка) в заданій системі координат. 

Обробка інформації про нерухомі об'єкти спостереження, що отримана за даними 
засобів аерокосмічного зондування поверхні Землі включає в себе технічну, оперативну і 
повну обробку. 

Технічна обробка пов'язана з накопиченням даних та їх сортуванням. Оперативна 
обробка передбачає дешифрування даних і прив'язку їх до координат місцевості. Повна 
обробка, крім накопичення, сортування та дешифрування, передбачає додатково 
інформаційно-аналітичну обробку даних посадовими особами за напрямками інформаційної 
роботи. У результаті повної обробки даних про нерухомі об'єкти спостереження повинна 
бути отримана інформація щодо дислокації (координат) об'єктів спостереження, їх 
характеристик і дії (функціонування). 

Дані космічної зйомки забезпечують максимальне покриття, а актуальність існуючих 
даних – не завжди на високому рівні у зв’язку із запізненням їх обробки. Для деяких 
територій дані космічної зйомки доводиться довго очікувати. Технології аерофотозйомки і 
повітряного лазерного сканування володіють високою точністю, але середнім покриттям. Їх 
застосування вимагає великих фінансових витрат. Використання БПЛА виправдане у 
випадку, коли необхідно швидко отримати точні дані на невеликій площі території. До того 
ж, собівартість аерофотозйомки з БПЛА на порядок нижче, в порівнянні із застосуванням 
малої авіації, що для деяких проектів, безперечно, є важливим аргументом.  

Аерофотозйомка місцевості – це отримання знімків з повітря і подальша їх обробка 
різними методами. Досвід застосування аерофотограметричних методів показує їх високу 
ефективність у порівнянні з традиційними методами, що забезпечує зниження 
трудомісткості і термінів виконання завдань моніторингу. В якості альтернативи авіаційній і 
супутниковій зйомкам в останні роки активно застосовуються дистанційно пілотовані 
літальні апарати із засобами спостереження. 

Автоматична навігація і позиціонування забезпечують політ за маршрутом, утримання 
висоти,  повернення в точку запуску,  що дозволяє ефективно відстежувати різні зміни на 
контрольованій місцевості. Зйомки з БПЛА забезпечують оперативне проведення 
моніторингу місцевості та здійснювати контроль за об’єктами, що пересуваються.  

За таких обставин надзвичайно актуальними стають розробка та впровадження 
ефективних, економічно вигідних систем моніторингу місцевості на основі даних 
аерофотознімків з БПЛА за короткий термін.  

На даний час широко застосовується метод моніторингу місцевості, який базується на 
картографічній основі контрольованої території та огляду місцевості [6]. Обстеження 
території зазвичай проводиться шляхом візуального спостереження за місцевістю та 
подальшим нанесенням ситуації на картографічну карту. Недоліком такого методу є його 
великозатратність та наявність людського фактора, який призводить до значних похибок. 
Звичайні аерофотозйомки, які виконуються на  малих висотах,   належать до складних 
технологічних процесів. Традиційно їх виконують за допомогою носіїв фотоапаратури, таких 
як літаки (АН-2), літаки-лабораторії аерофотозйомки (АН-26), гелікоптери (МІ-6) і т.п.   
Однак, висока ціна цих робіт, необхідність наявності близько розташованого аеродрому і 
обмежена висота польоту (більше 200 м) таких засобів робить їх недоступними для більшості 
завдань моніторингу місцевості. Таким чином, вищезгадані недоліки підвищують вартість 
аерофотозйомки та зменшують рентабельність. Зазначимо, що відношення якість/ціна у 
більшості випадків при аерофотозйомці є визначальною.  
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Поставлена задача вирішується за допомогою спеціального методу, який включає 
визначення ділянки місцевості, її аерофотозйомку та аналіз фотознімків. Фотографування 
визначеної поверхні проводиться з висоти від 50 до 200 м за допомогою дистанційно 
пілотованого літального апарату, з можливістю одержання знімків з високою роздільною 
здатністю. Протягом всього польоту фотоапарат проводить серії знімків, що забезпечує їх 
перекриття для подальшої обробки.  Знімки завантажуються у ПЕОМ з відповідним 
програмним забезпеченням [7]. Плановість зйомки досягається системою стабілізації, яка 
утримує БПЛА в горизонтальній площині, запобігаючи обертанню і пікіруванню апарату. 
Після зйомки апарат повертається в точку старту для проведення посадки.  

Розглянемо вирішення наступного завдання:  дано знімки однієї і тієї ж території,  що 
зроблені в різний час. Передбачається, що деяка (у відсотковому співвідношенні невелика) 
частина території за час, що минув між зйомками, зазнала зміни. Потрібно визначити ділянки 
змін. 

Хід вирішення: на основі отриманої пари послідовних знімків будується регресія – по 
першому знімку формується значення другого знімку. Умова зміни незначної частині 
території, дозволяє сподіватися, що: 

формування другого знімка по першому може бути досить точним; 
ті ділянки, для яких помітно значне розходження сформованого і реального значень і є 

зміною ділянки. 
Регресія будується за допомогою нейронних мереж. Дані, що призначені для обробки, 

зберігаються в проекті GRASS, а використані знімки – у MODIS.  
Розпізнавання образів включає в себе ряд етапів: 
1. Сприйняття образів (технічне вимірювання). 
2. Попереднє опрацювання отриманого сигналу (фільтрація). 
3. Виділення потрібних характеристик (індексація). 
4. Класифікація образу (прийняття рішення). 
На першому етапі для сприйняття образів використовуються два канали – червоний (1) 

і ближній інфрачервоний (2). 
На другому етапі здійснюється нормування вихідних значень до діапазону зміни 

функції активації (0, 1). 
Третій та четвертий етапи розпізнавання образів, як правило, об’єднуються у системі 

розпізнавання образів (СРО), яка і є головним елементом такого інтелектуального 
комплексу. Алгоритм синтезу СРО полягає у виконанні наступних кроків: 

1. Отримання тренувальної вибірки. 
2. Вибір способу представлення даних та значимих характеристик. 
3. Розробка класифікуючого критерію. 
4. Навчання СРО. 
5. Перевірка якості роботи з можливістю повернення до кроку 2  (або навіть і до 

кроку 1). 
Для розпізнавання образів будується багатошаровий перцептрон, який бере на вході 

значення першого і другого каналів попередніх знімків, а на виході повертає передбачувані 
значення першого і другого каналів для наступних знімків.  

В якості функції активації нейронів використовується функція сигмоїдального типу: 
f (u) = 1 / (1+ exp (-u)).           (1) 

Для роботи з нейронними мережами, у першу чергу  через швидкість роботи, доцільно 
використовувати пакет AMORE, в якому є декілька пакетів, що дозволяють створювати 
багатошарові мережі. 

Відповідно до рекомендацій [7, 8] нейронна мережа створюється наступним чином. 
Оскільки даних для навчання є достатня кількість (близько 700 тис.  пікселів),  то і кількість 
нейронів задається відносно великою. Спочатку створюється мережа досить великих 
розмірів – з двома прихованими шарами по 20 і 10 нейронів у кожному (2-20-10-2); функція 
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активації для всіх нейронів вибирається як сигмоїдальна (логістична). Навчання мережі 
здійснюється протягом 500 ітерацій. На навчальній множині  налаштовуються ваги мережі. 

Навчання мережі здійснюється відповідно до алгоритму [9]. 
У ході експериментів найбільш вдалою мережею виявилася мережа з одним 

прихованим шаром і п'ятьома нейронами в ньому. У результаті навчання цієї мережі була 
досягнута помилка на навчальній множині: 0.0188, що відповідає встановленим умовам. 

Після навчання мережі здійснюються розрахунки, подаючи в навчену мережу дані 
першого знімка. Перш, ніж порівнювати створені нейронною мережею растри з реальними 
знімками, їх потрібно денормірувати [7]. 

У підсумку отримуємо два растри, в яких містяться значення для першого і другого 
каналу відповідно, що передбачені нейронною мережею. На основі порівняння безпосередніх 
значень отриманих растрів і знімків визначається різниця між зформованим значенням і 
реальним знімком. При цьому яскраві ділянки будуть відповідати великим по модулю 
значенням різниці, бліді ділянки – невеликим. Виходячи із цього, можна в автоматичному 
режимі розрізнити місця пересування контрольованого об’єкта, подати сигнал тривоги на 
пункті контролю, а за допомогою програмного забезпечення ГІС відобразити координати 
рухомого об’єкта.  

Висновок. Таким чином, в  порівнянні з існуючими методами моніторингу території, 
запропонований метод має більш високу оперативність та точність отримання результатів 
спостереження. При цьому в автоматичному режимі визначаються координати нових 
об’єктів, про що негайно сигналізується на засобах відображення інформації. Загальна 
вартість СММ значно менша, в порівнянні з традиційними методами моніторингу, та більш 
зручніша у застосуванні на пунктах контролю.  
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА МЕСНОСТИ НА БАЗЕ БЕЗПИЛОТНЫХ 
ЛЕТАТЕЛЬНИХ АППАРАТОВ 

 
Рассмотрены современные методы мониторинга местности. Сформулированы основные 

задачи системы мониторинга и проведено обоснование применения беспилотных летательных 
аппаратов для решения этих задач. Проанализированы перспективность использования 
нейросетевых структур для распознавания образов. Синтезирован соответствующий 
многослойный персептрон та обоснована возможность его использования в системах 
мониторинга местности на базе БПЛА. 

Ключевые слова: система мониторинга, беспилотные летательные аппараты, 
нейронная сеть, переобучение. 

 
 

Prof. Shvorov S.А, Ph.D. Komarchuk D.S., Ohrimenko P.G., Chyrchenko D.V. 
BUILDING MONITORING SYSTEMS BASED ON AREA OF UNMANNED AERIAL 

VEHICLES 
 
Modern methods of monitoring areas. The main tasks of monitoring and the substantiation of the 

use of unmanned aerial vehicles to meet these challenges. Analyzed the prospects of the use of neural 
network structures for pattern recognition. It synthesizes the corresponding multi-layer perceptron is the 
basis to justify its use in the monitoring area based on the UAV. 

Keywords: monitoring system, unmanned aerial vehicles, a neural network, retraining. 
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ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНІ 

 
У статті розглянуто  погляди вітчизняних та зарубіжних авторів на поняття “гібридна 

війна”, для зручності аналізу праці об’єднано в чотири групи: перша – грунтовні  
дослідженняукраїнських науковців; друга – праці юристів; третя – наукові  погляди військових 
учених; п’ята – праці зарубіжних авторів, окреслено роль “гібридної війни” в житті світової 
спільноти, сформульовано авторське бачення поняття “гібридна війна”, обгрунтовано 
розуміння сутності “гібридної війни” як продовження політики в кожну епоху, незалежно від 
методів здійснення насилля, охарактеризовано основні складники “гібридної війни” Росії проти 
України та розкрито зміст кожного складника. 

Ключові поняття:“гібридна війна”, політика, інформаційна війна, економічна війна,воєнна 
боротьба, дипломатичне протиборство.   

 
Постановка проблеми. Минуло 24 роки після отримання Україною незалежності. В 

багатьох новостворених після розпаду Радянського Союзу державах розгортались міжетнічні 
конфлікти, міждержавні збройні протистояння через перерозподіл території. Бог оберігав 
Україну від внутрішніх і зовнішніх воєнних  потрясінь. Народ України обрав свій шлях 
розвитку в фарватері цивілізованої Європи. Це не сподобалося нашому сусіду і “старшому 
брату” Росії, яка розвязала проти українсьої держави неприховану агресію. Внаслідок 
російської агресії проти незалежної України розклад політичних відносин між державами 
зазнав зміни не тільки на Європейському континенті а й у всьому світі. Було спотворено 
систему глобальної та регіональної безпеки і порушено діючу систему міжнародного права.  

Росія застосувала проти України концепцію “гібридної війни”, окупувала Крим та 
розв’язала військову агресію у Донецькій та Луганській областях. Відповідно до Резолюції 
3314 Генеральної Асамблеї ООН 1974 року, що так і називається “Визначення агресії”, 
агресією є застосування військової сили державою проти суверенітету, територіальної 
цілісності чи політичної незалежності іншої держави або в будь-який інший спосіб, 
несумісний із Статутом ООН. 

Прояв агресивної воєнної політики свідчить про амбітну мету керівництва сусідньої 
Росії відтворення імперії, за рахунок порушення незалежності і єдності держави України. 
Звичайно, прагнення Російської Федерації зустріло опір українського народу при підтримці 
світової спільноти. 

Військова агресія Росії, що замаскована під надання допомоги “дискримінованій” 
російськомовній частині населення України, викликала активне обговрення на шпальтах 
часописів, періодичних видань і в мережі Інтернет. Більшість вітчизняних і зарубіжних 
вчених оцінюють агресію Російської Федерації, як “гібридну війну”. Деяка частина 
науковців не підтримують дану точку зору і оцінюють дані події як громадянське збройне  
протистояння в середині держави. 

Звичайно розміри с статті не дозволяють знайти повноцінні відповіді на розв’язання  
всіх суперечок стосовно визначення назви російської агресії проти України.  Але кожний 
погляд на дану проблему,  якщо не цеглинка то принаймні деяка піщинка  в оцінці 
політичних подій в Україні і навколо неї. 

Аналіз досліджень і публікацій з питання “гібридної війни” в Україні. 
Публічному висвітленню проблеми “гібридної війни” присвячено значну увагу. 

Підтвердженням цього може слугувати значна кількість статей розміщених в часописах та на 
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різних сайтах мережі Ітернет. Умовно всі відомі автору роботи пропонується розподілити на 
декілька груп. 

До першої групи можна віднести грунтовні праці наукових колективів та окремих 
авторів. У 5-6 номерах 2014 р. часопису Національна безпека і оборона Центром Розумкова 
опубліковано аналітичну записку “Російсько-український конфлікт: стан. Наслідки, 
перспективи розвитку подій” У ній вказується, що вже майже рік триває “неоголошена”, або 
“гібридна” війна РФ проти України, в якій широко використовуються невійськові складові: 
політико-дипломатична конфронтація, економічна дискримінація, енергетичне 
протистояння, гуманітарна агресія та інформаційна війна. Україна у цій війні зазнала 
наймасшабніших людських, територіальних, економічних втрат. Загалом від анексії Криму 
втрати України становлять понад 1 трлн.  грн.  Збитки від війни на Сході України більше 12 
млрд. грн. Щодня Україна витрачає на ведення антитерористичної операції біля 100 млн. грн. 
Найбільшою цінністю було і залишається людське життя. За даними ООН на 23 січня 2015 
року кількість людських жертв сягнула за 5 тис. осіб[1]. Критичним наслідком цієї війни є 
взаємне відчуження суспільств обох країн.  

Дослідження “гібридної війни”, яке здійснив український учений Є.В. Магда – 
політичний експерт, директор Центру суспільних відносин, активно обговорюється широким 
колом вітчизняних і зарубіжних учених. Він написав книгу “Гібридна війна: вижити і 
перемогти”, презентація. якої відбулась у квітні 2015 року. У ній автор розповідає про 
історичний, енергетичний та інформаційно-психологічний аспекти “гібридної війни” та 
називає причини, через які Україна стала жертвою агресії з боку Росії.   

Заслуговують на увагу роздуми про “гібридну війну” відомого вченого- політика В. 
Горбуліна. В статтях “В поисках асимметричных ответов: киберпространство в “гибридной 
войне”  та “Гібридна війна”  як ключовий інструмент російської геостратегії реваншу”  та 
“Гібридна війна” як ключовий інструмент російської геостратегії реваншу” В Горбулін 
аналізує витоки “гібридної війни” Росії проти України дає характеристику складників даної 
війни та окреслює шляхи досягнення перемоги України в даному протистоянні[2].  

Цікавою є стаття  Дорошкевича А.С.  “Гібридна війна в інформаційному суспільстві”, в 
якій розкрито сутність та ключові складові війни нового типу, “гібридної війни”, визначено 
характерні риси, причини “гібридної війни”. Автор визначає її характерні властивості та 
пояснює феномен мережевоцентричної війни[3].  

До другої групи умовно можна віднести статті де висвітлені правові аспекти “гібридної 
війни”. Це роботи Ліпкана В.А.[4], Требіна М. П.[5], Власюка В.В., Кармана Я.В.[6] 
Загальним для них є визнанняя того, що сучасна система безпеки, яка склалася в 
міжнародному праві після 1945  року,  на жаль нині неспроможна відповісти на загрозу,  
відому як “гібридна війна”. Власне, цей термін залишається неконвенційним, а 
відповідальність держав за розв’язання таких типів війн залишається в рамках чинного права 
війни. А цього замало. Авторами робиться спроба показати правову суть соціального явища 
“гібридна війна”, а також спрогнозувати деякі подальші зміни у міжнародному праві.  

До третьої групи відносяться роздуми вітчизняних військових учених. Музиченко Д.П., 
Пунда Ю.В., Телелим В.М. розглядають воєнний аспект “гібридної війни” Вони 
виокремлюють її основні ознаки: залучення до протиборства незаконно створених збройних 
формувань, найманців, представників криміналітету, диверсійно-розвідувальних сил; 
втягування цивільного населення у конфлікт як добровільних чи найнятих за платню “живих 
щитів”; загроза застосування збройних сил, які розгортаються вздовж державного кордону, у 
разі застосування однією зі сторін військової сили проти власного “мирного населення”; 
блокування спроб міжнародної спільноти врегулювати конфлікт відповідно до норм  
міжнародного права; потужний інформаційно-психологічний вплив, спрямований на 
дестабілізацію обстановки всередині конфліктуючої держави, зниження підтримки 
населенням діючої системи влади, створення негативного іміджу влади конфліктуючої 
держави на міжнародній арені; максимально можливе посилення протистояння з 
конфліктуючою державою в економічній, дипломатичній, інформаційній та інших сферах[7]. 
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Радковець Ю. І. розглядає сутність і зміст поняття “гібридна війна”, характерні ознаки 
технологій її застосування у процесі агресивних дій Росії під час анексії Криму та воєнного 
конфлікту на Донбасі. Він звертає особливу увагу на значення й вагомість інформаційної 
складової в умовах ведення “гібридних воєн” [8]. 

Четверту групу становлять роботи зарубіжних науковців. Зокрема, дослідження 
“гібридної війни”,  проводились відомими експертами світового рівня, в т. ч. М. Маклюеном, 
Ф. Гофманом, (США), а також Френком ван Каппеном (Нідерланди) та ін. 

Незважаючи на значну кількість публікацій на тему “гібридної війни”, дещо поза 
увагою авторів залишились питання політологічного аспекту “гібридної війни” її сутнісних 
характеристик в тому числі й війни в незалежній Україні. Необхідність розглянути ці  
питання обумовлює мету даної роботи 

Мета статті: здійснення політологічного аналізу поглядів на сутність “гібридної 
війни”, її походження і розвиток, складники і характерні риси сучасної “гібридної війни” 
Російської Федерації проти України. Для досягнення визначеної мети вирішено наступні 
часткові завдання:  здійснено короткий екскурс в історію “гібридних воєн”;  сформульовано 
авторське розуміння поняття “гібридна війна”, проаналізовано сутність і складники 
“гібридної війни” РФ проти України. 

Об’єкт дослідження: війна як соціальне явище. 
Предмет дослідження: визначення сутності і змісту “гібридної війни”, шляхів її 

переможного закінчення державою Україна.   
Виклад основного матеріалу. Війна була, є і мабуть буде в досяжному майбутньому 

сумною складовою людського розвитку. Із часів глибокої давнини до cучасності розвиток 
суспільства супроводжує лихо, породжене війнами і збройними конфліктами. Швейцарець 
Ж.-Ж. Бабель підрахував, що з 3500 р. до н. е. людство прожило без війн лише 292 роки. За 
цей період були приблизно 14 550 великих і малих війн, у ході яких загинули, померли від 
голоду, епідемій та інших причин понад 3,66 млрд. людей. Сучасне міжнародне життя не 
можна також охарактеризувати, як мирне співіснування держав, етнічних груп у середині 
держав. Війни і регіональні, міждержавні, громадянські, міжетнічні воєнні конфлікти 
постійно супроводжують життя світової спільноти. 

Звичайно із розвитком суспільства вдосконалюються форми і методи ведення збройної 
боротьби. Кожна епоха супроводжувалась характерними для неї війнами,  визначальним 
фактором у яких був соціальний і технологічний контекст. На сьогодні відсутня єдина точка 
зору стосовно класичного визначення війни, яке сформульовав німецький генерал Клаузевіц. 
Він  стверджував, що війна є продовження політики методами збройного насильства.  

Політологія вказує на соціальний аспект політики,  а саме співпрацю і суперництво 
певних суспільних груп: класів, націй, зацікавлених груп – з метою реалізації своїх інтересів 
за допомогою влади.  Суперництво за певних умов переростає у боротьбу в різних формах:  
економічній, технологічній, енергетичній, дипломатичній, інформаційній та ін. Війна була і 
завжди буде актом насильства, який має на меті змусити суперника виконати волю агресора. 

Кожна війна незалежно від розмірів, характеру, засобів ведення, сил має власні мотиви. 
Свого часу Фукідід вказав на незмінні мотиви війни – страх, гордість та вигода. Характер та 
форма значною мірою залежать від технологій та економіки та рівня суспільного розвитку 
учасників війни. Сучасний технологічний рівень економіки, та стану суспільства дозволяє 
говорити про “гібридну війну”.  

Історія розвитку людства  дозволяє припущення, що ідея “гібридної війни” не є новою. 
Світова спільнота знає немало прикладів асиметричних воєн із використанням нелінійної 
тактики та нерегулярних збройних формувань, які є давнішими аналогами сучасної 
“гібридної війни”.  

Можна згадати війну Наполеона в Іспанії чи війну у В’єтнамі (1964 - 1973 рр.). В якості 
психологічного тиску на населення застосовувались прийоми нічим не виправданого насилля 
та варварства, з єдиною метою – викликати почуття страху. У В’єтнамі вперше 
широкомасштабно використовувалося телебачення. Телепрограми розроблялися окремо для 
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цивільної та військової аудиторії. Були створені студія та чотири станції, які працювали 
щодоби 6 годин. Серед в’єтнамців було розповсюджено 3,5 тис. телевізорів, значну кількість 
з яких було встановлено у школах та читальнях.  У 1971 році вже 80% місцевого населення 
Південного В’єтнаму мали можливість дивитися телепередачі. 

Інформаційно-психологічний вплив широко використовувався й у конфліктах різної 
інтенсивності. Прикладом цього слугує війна Радянського Союзу в Афганістані (1979-
1982 р.р.), операції США у Панамі, Гренаді, Іраку, СФРЮ та ін. Застосування 
інформаційного впливу для досягнення перемоги називалось у військових колах 
інформаційно-психологічні або психологічні операції.  

У Російсько-грузинській війні 2008 року Росія, одночасно із застосуванням офіційної 
армії, вела інформаційну, кібер- та економічну війну. 

Незважаючи на широкий вжиток у наукових. публіцистичних і політичних колах, 
визначення поняття “гібридна війна”  у міжнародно-правових документах,   відсутнє.    Таке 
поняття не використано й у новому варіанті (затвердженої на початку  жовтня 2015р.) 
Воєнної доктрини України – документі,  що є національною системою керівних поглядів на 
причини виникнення, сутність і характер сучасних воєнних конфліктів. Не використовується 
дане поняття  й у воєнних доктринах Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки. 

Поява поняття “гібридна війна” пов’язане з іменем американського вченого М. 
Маклюена,  який почав детально аналізувати роль інформації в сучасному світ. Він на основі 
багаторічних досліджень довів, що сучасні війни зазвичай ведуться в інформаційному 
просторі.  М. Маклюен запропонував світу цікаву тезу: “Істинно тотальна війна – це  війна за 
допомогою інформації”. [9]  

Франк Хоффман, консультант міністерства ВМФ США, один із авторів концепції 
“гібридної війни” розвинув ідеї М.Маклюена. Він зауважив, що для кожної епохи притаманні   
свої власні форми війни.  Загалом сучасна епоха,  на думку Франка Хоффмана,  
характеризується процесами гібридизації, в тому числі і у військовій сфері. Традиційні 
форми війни змішуються з діяльністю організованої злочинності, іррегулярними 
конфліктами та тероризмом  

Для характеристики цієї діяльності він пропонує застосовувати поняття “гібридної 
війни”, яке нехай і не є суто військовим, але дозволяє оперативно схопити та відобразити 
суть змін у характері сучасної війни. Франк Хоффман визначає “гібридну війну” у вигляді 
будь-яких дій ворога, який швидко та гнучко використовує найрізноманітніші комбінації 
дозволеної зброї, партизанську війну, тероризм, злочини на полі бою, і все для досягнення 
політичних цілей. [10].  

Генерал-майор у відставці Франк ван Каппен визначає “гібридну війну”, як мішанину 
класичного ведення війни з використанням нерегулярних збройних формувань. Недержавні 
виконавці бойових завдань “можуть робити такі речі, які сама держава робити не може, тому 
що будь-яка держава зобов’язана дотримуватися Женевської конвенції та Гаазької конвенції 
про закони сухопутної війни,  домовленості з іншими країнами.  Всю брудну роботу можна 
перекласти на плечі недержавних формувань”. Психологічний та інформаційний аспекти 
також у полі зору натівського фахівця.  Так,  він наголошує,  що світова спільнота ставиться  
перед доконаним фактом агресії при повному запереченні її власне агресором [11].  

На думку польського автора Лукаша Вуйчика головна риса нової війни в тому, що вона 
вестиметься не по-старому,  на полях битв або вулицях міст,  а в першу чергу в головах 
людей. Парадоксальним чином, мета такої війни – привести до ситуації, коли застосування 
фізичної сили стане просто зайвим,  як це було в Криму.  Треба,  щоб люди самі зрадили 
власну державу і підтримали агресора[12].  

Враховуючи різні погляди,   пропонується визначити “гібридну війну”  як сукупність 
заздалегідь підготовлених і оперативно реалізованих дій військового, дипломатичного, 
економічного, інформаційного характеру, спрямованих на досягнення стратегічних 
політичних цілей. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_2008
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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“Гібридна війна” це складне соціальне явище. Оновними методами її ведення, на наш 
погляд, є традиційні та нестандартні загрози, тероризм, підривні дії, коли використовуються 
новітні чи нешаблонні технології для протидії перевазі супротивника у військовій силі. 

У “гібридних війнах” на першому місці стоїть інформаційно-психологічний вплив на 
населення, на другому – економічно-політичні (торговельні, газові, дипломатичні) 
протистояння.  А силові операції,  які застосовуються паралельно,  мають за мету не стільки 
завоювання чи втримання території, скільки хаос, безперервний конфлікт і постійне 
генерування провокацій і постановочних для зомбі-ЗМІ військових подій. 

Серед складників “гібридної війни” більшість вітчизняних і зарубіжних авторів авторів 
відводять інформаційній складовій головну роль. Головним стратегічним національним 
ресурсом стає інформаційний простір, тобто інформація, мережева інфраструктура та 
інформаційні технології. Генерал Філіп Брідлав, головнокомандувач сил НАТО, на саміті 
НАТО в Уельсі навіть назвав сьогоднішні дії РФ у цьому напрямку найбільш вражаючим 
бліцкригом, який будь-який бачила історія інформаційних воєн. 

К. Бондаренко український політолог також дотримується подібної думки  й зазначає, 
що війна в нинішньому розумінні,  це не війна ХХ століття.  Війна сьогодні на 80%  
складається з інформаційних і економічних дій.  Лише 20%  -  це бойові дії або ж їх взагалі 
може не бути [13].  

Підтвердженням цього є те, що Росія створила, віртуальну реальність, в якій живуть її 
громадяни, яка не має нічого спільного із реальністю і подіями в Україні.  Вона використовує 
інформаційні війська, що здійснюють  інформаційний наступ, інформаційні атаки – як  на 
населення Росії, так і на громадян України. Метою інформаційної агресії є захоплення не 
стільки територій, скільки людей, точніше – їх  свідомості. Поневолення населення через 
встановлення контролю над свідомістю людей, над їх мисленням, світоглядом, їх поглядами, 
їх системами цінностей.  

Інформаційну  агресію здійснюють спеціально підготовлені фахівці. Нині в Росії існує 
74 центри підготовки бійців спецпропаганди, Там навчаються військовослужбовці, 
журналісти, військові кореспонденти, психологи, філологи, люди інших професій. Їм 
викладаються основи і методи ведення інформаційної війни. 

У “гібридній війні” використовуються наступні методи інформаційного впливу: 
соціальний контроль, а саме вплив на широкі шари суспільства; маніпулювання інформацією 
з використанням правдивої інформації так, щоб з неї були зроблені невірні висновки; 
дезинформація, тобто поширення спотвореної або сфабрикованої інформації (чи і того і 
іншого одночасно); фабрикація інформації, тобто створення свідомо помилкової інформації; 
шантаж.   

Економічний складник також відіграє у “гібридній війні” важливу роль. До економічної 
зброї можна віднести засоби економічної боротьби з дезорганізацією структур противника й 
подальше їх поглинання.  Сюди входить ембарго на поставку певних видів продукції,  
контроль над енергоносистемою (відомі газові війни), контроль фінансово-кредитної 
системи країни та держави, борговими зобов’язаннями, розподілом коштів, повернення 
фінансів в державу та ін.  

Незважаючи на другорядну роль, військовий складник є важливим елементом 
“гібридної війни”. На полі бою сучасного військового конфлікту поряд з регулярними 
військами з’являється безліч нових дійових осіб: іррегулярні формування повстанців і 
бойовиків, кримінальні банди, міжнародні терористичні мережі, приватні військові кампанії і 
легіони іноземних найманців, підрозділи спецслужб різних країн світу, а також військові 
контингенти міжнародних організацій. Український політолог С. Таран підкреслив: “Якщо 
говорити про гібридну війну,  то в Україні слово “гібридна”  вживається в тому сенсі,  що 
немає оголошеної повномасштабної війни з танками, з літаками, з застосуванням армії. А є 
неоголошена війна за допомогою малих диверсійних груп, які вчиняють провокації й 
диверсії на території України, хоча вони прийшли з Росії, і дуже багато найманців саме 
росіян. У цьому сенсі є “гібридна війна”[14].  
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На думку авторів, важливим складником “гібридної війни” є політичний. До нього 
відноситься: руйнація державної влади країни-об’єкта  агресії (підкуп впливових урядовців, 
політичних діячів та керівництва силових структур); просування агентів впливу на посади у 
державних органах влади з числа ідеологічно близьких і корумпованих партій та рухів 
екстремістького спрямування); підрив довіри населення до владних інституцій. 

Дипломатичне  протиборство також є складовою “гібридної війни”. З розвязанням 
агресії у Криму та в Донбасі українській дипломатії довелося витримати шалений наступ 
російських дипломатів на чолі з С. Лавровим. Уміле використання дипломатичних важелів 
президентом України П.Порошенком і всім дипломатичним корпусом  дозволило Україні 
перехопити ініціативу на дипломатичному рівні й достатньо ефективно нав΄язувати свій 
порядок денний. 

Висновки.  Аналіз поглядів на “гібридну війну”, дозволяє стверджувати, що вона є 
сучасним видом війни, в якій використовується комплекс різноманітних засобів нападу та 
оборони держав, що виходять за рамки конвенційно-визначених варіантів та видів ведення 
війни.  

“Гібридну війну” пропонується визначити, як сукупність заздалегідь підготовлених і 
оперативно реалізованих дій військового, дипломатичного, економічного та інформаційного 
характеру, спрямованих на досягнення стратегічних політичних цілей. 

Основними складниками “гібридної війни” є інформаційне, економічне, політичне, 
дипломатичне та збройне протиборство. 

Сьогодні “гібридна війна” ще незакінчена для її успішного завершення потрібно бути 
згуртованим, мобілізованим і  повернути Україні Крим і окуповані райони Донбасу. 
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ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ 
 
В статье рассмотрены  взгляды отечественных и зарубежных авторов на понятие 

"гибридная война", для удобства анализа работы объединено в четыре группы: первая – 
основательные исследования украинских ученых; вторая – труды юристов; третья – научные 
взгляды военных ученых; пятая – труды  зарубежных авторов, очерчена роль "гибридной войны" 
в жизни мирового сообщества, сформулировано авторское виденье понятия "гибридная война", 
обосновано понимание сущности "гибридной войны" как продолжение политики в каждую 
эпоху, независимо от методов осуществления насилия, охарактеризованы основные 
составляющие части "гибридной войны" России против Украины и раскрыто содержание 
каждой составляющей части. 

Ключевые понятия: "гибридная война", политика, информационная война, экономическая 
война, военная борьба, дипломатическое противоборство.   

 
 

Ph.D. Voloshina N.M., Ph.D. Prilipko A.F., Misyats A.A. 
POLITOLOGICAL ASPECT HYBRID WARFARE IN UKRAINE 

 
The article deals with the views of domestic and foreign authors on the concept of "hybrid warfare" 

for the convenience of combined analysis of four groups: the first - thorough study of Ukrainian 
scientists; the second - the writings of jurists; third - of military scientists scientific views; Fifth - works of 
foreign authors, outlined the role of "hybrid warfare" in the life of the world community, formulated 
author's vision of the concept of "hybrid warfare", grounded understanding of the essence of "hybrid 
warfare" as a continuation of politics in every age, regardless of the method of the violence that 
characterized the main components of the "hybrid war" against Russia and Ukraine disclosed the content 
of each component part. 

Keywords: "hybrid warfare" politics, an information war, an economic war, the military struggle, 
the diplomatic confrontation. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОРИСТАННЮ МЕТОДІВ, ТА ЗАХОДИ ДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
(НА ПРИКЛАДІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

 
У роботі розглянуто проблему забезпечення безпеки населення та території, екологічної 

безпеки і зменшення негативних впливів на об’єкти інфраструктури за умов виникнення 
надзвичайної ситуації на території Хмельницької області. Проведено аналіз нормативних та 
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Національна безпека держави стоїть сьогодні у центрі уваги більшості цивілізованих 
країн світу, міждержавних організацій та громадських об’єднань. Основною причиною такої 
уваги стало саме глобальне середовище безпеки, яке сьогодні містить у собі велику кількість 
загроз і викликів найрізноманітнішого характеру. Проблема забезпечення безпеки на 
території України постає сьогодні гостро, як ніколи. Це обумовлено не лише зовнішніми 
чинниками впливу, складною соціальною ситуацією, але і великою кількістю техногенних 
впливів на території країни, надзвичайних ситуації різного роду походження.  

Перелічені умови спонукають значну увагу приділити одній з основних складових 
національної безпеки − екологічній безпеці України. 

Проблеми екологічної безпеки у своїх роботах  ґрунтовно розглядали А.Б. Качинський, 
В.О.  Косєвцов,  І.М.  Данилишин,  А.В.  Степаненко,  В.І.  Ізмалков.  Праці згаданих вчених 
пов’язані з аналізом, попередженням та прогнозуванням надзвичайних ситуацій з метою 
запобігання погіршення стану безпеки держави. 

На думку авторів доцільно розглядати, аналізувати та надавати рекомендації і 
втілювати їх у життя згідно територіального устрою держави, оскільки, лише на 
регіональному рівні можна достовірно вивчити чинники та джерела впливу на стан безпеки 
території. 

Однією з областей, якій слід приділити особливу увагу є Хмельницька. Розміщені на її 
території потенційно особливо небезпечні об’єкти (Хмельницька атомна електростанція, 
ПАТ «Подільський цемент»), дислоковані військові об’єкти створюють високий рівень 
потенційної небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій. Забезпечення безпеки та захисту 
населення, об’єктів економіки і національного надбання Хмельницької області від 
негативних наслідків надзвичайних ситуацій повинно розглядатися як невід’ємна частина 
регіональної політики . 

Захист населення і територій держави та Хмельницької області є системою 
загальнодержавних заходів, які реалізуються центральними і місцевими органами виконавчої 
влади, виконавчими органами рад, органами управління з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту, підпорядкованими їм силами та засобами підприємств, установ, 
організацій незалежно від форм власності, добровільними формуваннями, що забезпечують 
виконання організаційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та 
інших заходів у сфері запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

Тому для забезпечення безпеки Хмельницької області було розроблено та затверджено 
«Комплексну програму запобігання та зменшення впливу надзвичайних ситуацій 
техногенного і природного характеру у Хмельницькій області» [1]. 
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В основу реалізації Комплексної програми запобігання та зменшення впливу 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Хмельницькій області (далі 
– Програма) покладено принцип захисту населення і територій, ліквідації наслідків 
можливих аварій та природних стихійних явищ, створення та утримання в готовності до 
використання за призначенням матеріальних резервів всіх рівнів в обсягах, що забезпечують 
відновлення нормальних умов проживання постраждалого внаслідок надзвичайних ситуацій 
населення області. 

Програма розроблена  відповідно до вимог законів України «Про захист населення і 
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», «Про 
аварійно-рятувальні служби», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», «Про страховий фонд 
документації України», «Про правові засади цивільного захисту», Указу Президента України 
від 15 червня 2001 року № 436/2001 «Про систему реагування на надзвичайні ситуації на 
водних  об’єктах», розпорядження Президента України від 14 липня  2001 року № 190 «Про 
невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах», постанов Кабінету 
Міністрів України від 29 березня 2001 року № 308 «Про Порядок створення і використання 
матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і 
природного характеру та їх наслідків», від 19 серпня 2002 року № 1200 «Про затвердження 
Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами 
радіаційного та хімічного захисту» [1, 2, 4]. 

Згідно вище згаданих документів та літературних джерел на область впливають 
зовнішні загрози безпосередньо пов’язані з безпекою життєдіяльності населення і держави у 
разі розв’язання сучасної війни або локальних збройних конфліктів, виникнення глобальних 
техногенних екологічних катастроф за межами України (на землі, в навколоземному 
просторі), які можуть спричинити негативний вплив на населення та територію держави. 

Внутрішні загрози пов’язані з надзвичайними ситуаціями техногенного і природного 
характеру або можуть бути спровоковані терористичними діями [2, 3, 6]. 

Для ефективного управління техногенно-екологічною безпекою на рівні Хмельницької 
області також необхідно впроваджувати в практичну діяльність регіональні програми 
техногенно-екологічної безпеки на довгостроковий період, мінімізувати загальнодержавні 
видатки на забезпечення техногенно-екологічної безпеки за рахунок делегування частини 
функцій на обласні (місцеві) бюджети та бюджети підприємств для посилення їхньої 
відповідальності за стан техногенно-екологічної безпеки в регіонах. Встановлено, що 
оптимальне застосування економічного регулювання небезпечних видів діяльності створить 
економічні умови за яких небезпечні підприємства будуть фінансово зацікавлені 
здійснювати природоохоронні заходи та впроваджувати ефективні технічні системи 
протиаварійного захисту обладнання. В залежності від мети виділено такі групи економічних 
механізмів: обмежувальні, стимулюючі та ті, що перерозподіляють ризик.  

Принципи захисту випливають з основних положень Женевської конвенції щодо 
захисту жертв війни та додаткових протоколів до неї, можливого характеру воєнних дій, 
реальних можливостей держави щодо створення матеріальної бази захисту. До них належать: 

− принцип безумовного примату безпеки, відповідно до якого концепція прогресу 
поступається місцем концепції безпеки; 

− принцип ненульового (прийнятного) ризику, який полягає в намаганні досягти такого 
рівня ризику на підприємствах, який можна було б розглядати як прийнятний. Його 
параметри мають бути обгрунтовані; 

− принцип плати за ризик. Розмір плати залежить від потенційної небезпеки 
техногенних об’єктів і є пропорційним величині можливого збитку. Ця плата може бути 
розумним самообмеженням споживання суспільства. Ці кошти спрямовуються на створення 
системи попередньої безпеки та підвищення оплати на виробництвах, де не забезпечується 
безпека (наприклад,  вугільні шахти)  та на певні виплати за ризик,  що мають стимулювати 
проведення заходів, спрямованих на забезпечення безпеки; 
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− принцип добровільності, згідно з яким ніхто не має права наражати людину на ризик 
без її згоди; 

− принцип невід’ємного права кожного на здорове довкілля. Це право має бути 
гарантоване і захищене законом. Даний принцип передбачає обов’язки фізичних і 
юридичних осіб забезпечувати таке право і проводити свою діяльність так, щоб не завдавати 
шкоди довкіллю; 

− принцип правової забезпеченості передбачає, що всі аспекти функціонування системи 
захисту населення і територій регламентуються відповідними законами та іншими 
нормативно-правовими актами; 

− принцип свободи інформації щодо безпеки людини полягає в урахуванні громадської 
думки під час вирішення питань щодо будівництва небезпечних підприємств; 

− принцип раціональної безпеки передбачає максимально можливе економічно 
обгрунтоване зниження ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій і пом’якшення їх 
наслідків; 

− принцип превентивної безпеки − максимально можливе значення ймовірності 
виникнення надзвичайних ситуацій; 

− принцип необхідної достатності і максимально можливого використання наявних сил 
і засобів визначає обсяг заходів щодо захисту населення і територій у разі загрози 
надзвичайних ситуацій [2, 3]. 

Головною метою захисту населення і територій під час надзвичайних ситуацій є 
забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і ліквідації їх наслідків, 
зменшення руйнівних наслідків терористичних актів та воєнних дій. 

Основними завданнями захисту населення і територій під час виникнення надзвичайної 
ситуації є: 

− розроблення і реалізація нормативно-правових актів, додержання державних 
технічних норм та стандартів з питань забезпечення захисту населення і територій від 
наслідків надзвичайних ситуацій; 

− забезпечення готовності органів управління, сил і засобів до дій, призначених для 
запобігання надзвичайних ситуацій та реагування на них; 

− розроблення та забезпечення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних 
ситуацій; 

− збирання та аналітичне опрацювання інформації про надзвичайні ситуації; 
− прогнозування та оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій, 

визначення на основі прогнозу потреби в силах, матеріально-технічних і фінансових 
ресурсах; 

− створення, раціональне збереження і використання резервів фінансових і 
матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання надзвичайних ситуацій та реагування на 
них; 

− здійснення державної експертизи, нагляду і контролю в галузі захисту населення і 
територій від надзвичайних ситуацій; 

− оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайної ситуації і своєчасне 
та достовірне інформування його про наявну обстановку і вжиті заходи; 

− організація захисту населення (персоналу) та надання безкоштовної медичної 
допомоги; 

− проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій та організація життєзабезпечення постраждалого населення; 

− здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення; 
− розроблення та забезпечення цільових і науково-технічних програм, спрямованих на 

запобігання надзвичайних ситуацій та забезпечення сталого функціонування підприємств, 
установ, організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, а також підвідомчих 
їм об’єктів виробничого і соціального призначення; 
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− реалізація визначених законодавством прав населення в галузі захисту від наслідків 
надзвичайних ситуацій, у тому числі осіб (чи їхніх сімей), які брали безпосередню участь в їх 
ліквідації; 

− навчання та тренування населення способів захисту в разі виникнення надзвичайних 
ситуацій; 

− міжнародне співробітництво у галузі захисту населення від наслідків надзвичайних 
ситуацій [2, 4, 7]. 

Одним із найважливіших завдань цивільного захисту є організація навчання населення 
діям під час надзвичайних ситуацій, запобіганню травматизму серед населення, надання 
першої невідкладної допомоги. 

З метою захисту населення, зменшення втрат та шкоди економіці в разі виникнення 
надзвичайних ситуацій має проводитися спеціальний комплекс заходів [4, 6, 7]. 

Оповіщення та інформування, яке досягається завчасним створенням і підтримкою в 
постійній готовності загальнодержавної, територіальних та об’єктових систем оповіщення 
населення. 

Спостереження і контроль за довкіллям, продуктами харчування і водою 
забезпечується створенням і підтримкою в постійній готовності загальнодержавної і 
територіальних систем спостереження і контролю з включенням до них існуючих сил та 
засобів контролю незалежно від підпорядкованості. 

Укриття в захисних спорудах, якому підлягає усе населення відповідно до 
приналежності (працююча зміна, населення, яке проживає в небезпечних зонах, тощо), 
досягається створенням фонду захисних споруд. 

Евакуаційні заходи, які проводяться в містах та інших населених пунктах, які мають 
об’єкти підвищеної небезпеки, а також у воєнний час, основним способом захисту населення 
є евакуація і розміщення його у позаміській зоні. 

Інженерний захист проводиться з метою виконання вимог ІТЗ із питань забудови міст, 
розміщення ПНО, будівлі будинків, інженерних споруд та інше. 

Медичний захист проводиться для зменшення ступеня ураження людей, своєчасного 
надання допомоги постраждалим та їх лікування, забезпечення епідемічного благополуччя в 
районах надзвичайних ситуацій. 

Біологічний захист включає своєчасне виявлення чинників біологічного зараження, їх 
характеру і масштабів, проведення комплексу адміністративно-господарських, режимно-
обмежувальних і спеціальних протиепідемічних та медичних заходів [3, 4, 7]. 

Радіаційний і хімічний захист включає заходи щодо виявлення і оцінки радіаційної та 
хімічної обстановки, організацію і здійснення дозиметричного та хімічного контролю, 
розроблення типових режимів радіаційного захисту, забезпечення засобами індивідуального 
захисту, організацію і проведення спеціальної обробки. 

Державна експертиза проектів і рішень щодо об’єктів виробничого та соціального 
призначення і процесів, що можуть спричинити надзвичайні ситуації та вплинути на стан 
захисту населення і територій. 

Державний нагляд і контроль організовується з метою перевірення повноти і якості 
заходів щодо запобігання надзвичайних ситуацій, забезпечення готовності органів 
управління, сил і засобів системи захисту населення і територій, посадових осіб до дій у разі 
виникнення цих ситуацій [4, 7]. 

Ліцензування окремих видів діяльності здійснюється з метою проведення єдиної 
державної політики для забезпечення життєво важливих інтересів громадян, суспільства, 
держави. 

Декларування безпеки промислових об’єктів здійснюється з метою забезпечення 
контролю за додержанням заходів безпеки на всіх етапах їх введення в експлуатацію. 

Сертифікація організовується і здійснюється з метою підтвердження відповідності 
продукції щодо встановлених вимог, включаючи контроль небезпечної продукції для життя 
та здоров’я людей, довкілля та майна. 
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Страхування здійснюється для забезпечення економічної підтримки заходів щодо 
запобігання надзвичайних ситуацій, які здійснюються центральними і місцевими органами 
виконавчої влади, виконавчими органами рад, підприємствами та організаціями незалежно 
від форм власності, а також страхового відшкодування збитків у разі їх виникнення [3, 6]. 

Для фінансового забезпечення здійснення заходів щодо підтримки оптимального рівня  
техногенно-екологічної безпеки населення у 2013-2020 роках необхідно в країні витрачати 
значні кошти в першу чергу, на капітальні вкладення в підвищення технічної надійності 
підприємств атомної енергетики та промисловості, хімічних і целюлозо-паперових 
комбінатів, очисних споруд комунального господарства, сховищ колективного захисту 
населення від уражаючих наслідків техногенних аварій, сховищ радіоактивних відходів 
тощо. Вказані заходи можуть спричинити зниження ризику виникнення надзвичайних 
ситуацій техногенного характеру до 10-5 випадку в рік [4, 6, 7]. 

Отже, розглянувши потенційні загрози та специфіку Хмельницької області, 
проаналізувавши нормативну базу та регіональні документи, робимо висновок, що кінцевим 
результатом реалізації засобів та методів дотримання безпеки Хмельницької області є 
забезпечення дієвого розвитку функціонування обласної територіальної підсистеми Єдиної 
системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного 
характеру і, внаслідок цього, зменшення витрат на ліквідацію наслідків надзвичайних 
ситуацій. Та рекомендуємо наступні заходи та методи: 

− підвищити рівень оперативного реагування на надзвичайні ситуації, удосконалити 
систему управління силами та засобами аварійних формувань;  

− накопичити необхідну кількість засобів індивідуального захисту населення, що 
проживає в зонах ураження, від вражаючої дії можливих радіаційних та хімічний аварій, не 
допустити отруєння та загибелі людей;  

− забезпечити укомплектування аварійно-рятувальних служб та водолазно-рятувальних 
станцій необхідним обладнанням;  

− забезпечити функціонування в області дієвої системи запобігання загибелі людей на 
водних об’єктах;  

− своєчасно забезпечити органи влади та служби з ліквідації наслідків аварій та 
катастроф документацією, необхідною для проведення відбудовчих робіт на об’єктах, які 
мають важливе значення для сталого функціонування економіки області, об’єктах систем 
життєзабезпечення населення, потенційно небезпечних об’єктах, об’єктах історичної і 
культурної спадщини, розташованих на території області;  

− підвищити обізнаність населення області вміло діяти у разі виникнення надзвичайних 
ситуацій. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТОДОВ И МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (НА 
ПРИМЕРЕ ХМЕЛЬНИЦКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
В работе рассмотрена проблема обеспечения безопасности населения и территории, 

экологической безопасности и уменьшения негативных воздействий на объекты 
инфраструктуры в условиях возникновения чрезвычайной ситуации на территории 
Хмельницкой области.  

Даны рекомендации  средствам и методам обеспечения безопасности Хмельницкой 
области благодаря обеспечению действенного развития функционирования областной 
территориальной подсистемы Единой системы предотвращения и реагирования на 
чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера. 

Ключевые слова: национальная безопасность, чрезвычайная ситуация, защита, население, 
техногенно-экологическая безопасность 
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RECOMMENDATIONS ON USE OF METHODS AND TROUBLE FOR SAFETY IN 
EMERGENCIES (FOR EXAMPLE KHMELNYTSKY REGION) 

 
The paper considers the problem of security of the population and territory, environmental safety 

and reduce negative impacts on the infrastructure in terms of an emergency on the territory of 
Khmelnitsky region. 

Recommendations on the means and methods of security Khmelnitsky region by ensuring the 
effective functioning of the regional territorial subsystems of the Unified system of prevention and 
response to emergency situations of technogenic and natural character. 

Keywords: national security, emergency, protection, population, technogenic and ecological safety. 
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ІНФОРМАЦІЙНА БОРОТЬБА ЯК ФАКТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
 

На основі аналізу інформаційно-психологічного протиборства сучасності в статті 
визначені основні напрями розвитку інформаційної політики у контексті національної безпеки 
України в новому геополітичному середовищі.  

Інформаційна боротьба розглядається як своєрідний різновид збройної боротьби провідних 
країн світу, яка виступає основним компонентом ведення т.зв. “гібридної війни”. 
Досліджується, що інформаційна зброя змінює сьогодні не тільки форми і способи ведення 
бойових дій, а й зміст самого розуміння війни, стирає грані між військовим і мирним часом. 
Визначається, що в основі інформаційної боротьби, як фактора національної безпеки, лежить 
намагання протиборчої сторони підмінити історичну спадщину, переформатувати ідеологічні 
установки, моральні й духовні цінності. 

Ключові слова: інформаційна боротьба, національна безпека, "гібридна війна", національні 
інтереси України, нові виклики і загрози у інформаційній сфері. 

 
Постановка проблеми та її зв'язок із науковими і практичним завданнями. Одним 

з основних джерел загроз національній безпеці держави є інформаційні війни, які 
розглядаються розвиненими країнами як найбільш ефективний засіб забезпечення 
національних інтересів. Інформаційна боротьба стає сьогодні своєрідним різновидом 
збройної боротьби, ефективним несиловим засобом забезпечення країнами своїх політичних, 
воєнно-політичних та економічних інтересів в умовах  ведення т.зв. «гібридної війни». 
Інформаційна зброя змінює не тільки форми і способи ведення бойових дій, а й зміст самого 
розуміння війни, стирає грані між військовим і мирним часом. Дослідження розвитку 
інформаційної експансії РФ в інформаційне поле України, встановлення форм і способів її 
ведення сприятиме визначенню нових викликів і загроз в інформаційній сфері, розробленню 
основних напрямів  інформаційної політики України в новому геополітичному середовищі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної 
проблеми. Важливість зазначеної проблеми визначає підвищену увагу до неї. Тому не 
випадково, що вона знайшла своє відображення в працях багатьох як вітчизняних, так і 
зарубіжних науковців: В. Толубка, А. Рося, О. Литвиненка, В. Шахова, З. Бзежинського,   

Пошук нових форм і методів впливу на психіку особи, великих мас людей розгорнутий 
у більшості провідних країн світу. Лідером у цій справі є США, які мають у своєму 
розпорядженні найбільш розгалужену мережу інститутів, центрів, лабораторій, для 
проведення відповідних теоретичних досліджень і вирішення завдань військово-прикладного 
характеру [1,с.156]. Так, в низці офіційних документів США інформаційна війна під різними 
кутами зору розглядається як один із основних чинників забезпечення національної безпеки 
та інтересів в усіх життєво важливих сферах державної і суспільної діяльності. Для її ведення 
США мають як на рівні держави в цілому,  так і в збройних силах розвинені структури 
інформаційних і психологічних операцій. Аналіз сучасних поглядів дозволяє вважати, що 
інформаційна боротьба в цілому є комплекс взаємопов’язаних і узгоджених за цілями, 
місцем і часом заходів, орієнтованих на досягнення інформаційної переваги. У самому 
загальному формулюванні інформаційна перевага – це сукупність факторів, що включають 
можливість зміни уявлення протидійної сторони про реальну ситуацію, можливість 
прогнозування наступних подій і впливу на них у своїх інтересах в умовах перешкоджаючих 
дій з боку іншої сторони [2,с.11].  

Як форма ведення інформаційних війн, інформаційна боротьба стає сьогодні 
своєрідним різновидом збройної боротьби, ефективним несиловим засобом забезпечення 
країнами своїх політичних, воєнно-політичних та економічних інтересів без ведення бойових 
дій, а іноді й вирішальним фактором досягнення успіху в операціях і бойових діях. Вона 
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виступає як фактор політичного тиску, стратегічного стримування, все більше і більше 
перетворюється в основний засіб вирішення завдань запобігання збройних конфліктів у 
мирний час. Ефективність інформаційної боротьби залежить від оперативності, 
цілеспрямованості, безперервності й чіткості в її організації та веденні, для чого потрібні 
заздалегідь сплановані комплексні зусилля відповідних державних структур і основних 
силових відомств. 

Інформаційна зброя змінює не тільки методи ведення бойових дій,  а й  зміст самого 
розуміння війни, стирає грані між військовим і мирним часом. Зникає традиційне поняття 
“театр військових дій”, розширюється зміст поняття “зброя”. З’являється можливість виграти 
війну без нанесення фізичних збитків та проникнення на територію противника. 
Застосування інформаційної зброї по об’єктах військової та цивільної інформаційної 
інфраструктури може завершити конфлікт на його ранній стадії, тобто до початку активних 
бойових дій. 

Мета статті полягає в тому, щоб на основі аналізу еволюції інформаційної боротьби в 
умовах “гібридної війни” визначити нові виклики і загрози в інформаційній сфері та 
розробити основні напрями інформаційної політики нашої держави в сучасних умовах.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних умовах Україна стала об’єктом 
безпрецедентного інформаційно-психологічного тиску, що обумовлено її геополітичним 
положенням і наявністю політичних, економічних та інших інтересів щодо нашої держави з 
боку розвинених країн та сусідніх держав, забезпечення яких значною мірою реалізується на 
інформаційному рівні. Хоч військовий складник конфлікту об'єктивно залишається 
основним чинником його розгортання, масштаби застосування інформаційного складника 
стають дедалі більшими. Про масштаби інформаційної війни, розгорнуті Росією проти 
України, найбільш точно висловився Головнокомандувач об'єднаних Збройних сил НАТО в 
Європі Ф. Брідлав: "Це найбільш дивовижний інформаційний бліцкриг, який ми коли-небудь 
бачили в історії інформаційних воєн". Інформаційний фронт "гібридної війни" розгортається 
одразу на кількох напрямах. Передусім: серед населення в зоні конфлікту; серед населення 
країни, проти якої здійснюється агресія, однак територія якої не охоплена конфліктом; серед 
громадян країни агресора і серед міжнародного співтовариства [3]. 

Про зміну парадигми війни в сенсі залучення до неї невійськових структур говорить і 
Ф. ван Каппен: "Гібридна війна" – це змішування класичного типу війни з використанням 
нерегулярних військових формувань. Держава, яка веде "гібридну війну", реалізує угоду з 
недержавними виконавцями – бойовиками, групами місцевого населення, організаціями, 
зв'язок із якими повністю заперечується. Ці виконавці можуть здійснювати такі речі, яких 
сама держава здійснювати не може… Усю брудну роботу можна перекласти на плечі 
недержавних формувань"[3] . 

При визначенні системи національних інтересів України слід урахувати як історичний 
досвід національного і державного розвитку, так і всі аспекти сучасної геополітичної, 
історико-культурної, цивілізаційної ситуації. З урахуванням цього Українська держава має 
розробляти власну модель орієнтації у світовому просторі, повинна мати власний погляд на 
події,  які відбуваються у світі,  на близьке і віддалене оточення,  з яким вона взаємодіє як 
самостійний суб'єкт міжнародних відносин [4,c.47]. 

Геополітичне розташування України перетворює її на своєрідний геополітичний центр 
- державу, яка виконує комунікативні функції між двома регіональними системами, державу, 
за визначенням З. Бжезинського, "чиє значення зумовлюють не їхня сила або мотивації, а, 
передусім, місце розташування", геополітичний центр, який може виступати як захист для 
держави, що має життєво важливе значення на геополітичній арені [5, с. 55] 

Починаючи з другої половини 90-х років минулого століття, елементи і технології 
концепції «гібридних війн» застосовувались Росією в Придністров’ї, Абхазії, Південній 
Осетії, Нагорному Карабасі, а США, НАТО і ЄС – в Іраку, Югославії, Лівії, Сирії. З початку 
2000-х років аналогічний сценарій використовується Російською Федерацією по відношенню 
до України. 
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Потужна інформаційна кампанія, спрямована на дестабілізацію суспільно-політичної 
обстановки та деморалізацію населення України проводилась з боку Російської Федерації 
досить тривалий час. Під впливом цієї інформаційної кампанії радикалізувались 
сепаратистські настрої в окремих регіонах України, сформувались умови для проведення 
спеціальних операцій щодо розгортання рухів опору та диверсійно-розвідувальної діяльності 
в Донецькій та Луганській областях. Одночасно з цим керівництвом Росії здійснювався і 
продовжує здійснюватись потужний інформаційний вплив на населення РФ з метою його 
переконання у правильності та необхідності власних дій, а також на міжнародну спільноту з 
метою зменшення тиску країн світу на Росію, виправдання власних дій.  

Дії антидержавницьких угруповань на території України супроводжуються сьогодні 
масованим негативним інформаційним впливом засобів масової інформації суміжної 
держави, які формують та розповсюджують сфальсифіковану інформацію з метою 
дискредитації дій органів державної влади України, правоохоронних органів та інших 
військових формувань, забезпечення підтримки терористичних угруповань з боку населення. 
Українська сторона неодноразово пропонувала воєнно-політичному керівництву РФ 
одночасно припинити вогонь,  створити буферну зону для розведення військ,  але це не дає 
позитивних результатів.  Різні угрупування сепаратистів і найманців не припиняють бойових 
дій проти регулярних сил АТО, продовжують терористичні акції проти місцевого населення. 

Спектр інструментарію інформаційно-пропагандистського поля Росії досить широкий. 
Сьогодні він включає: телебачення, радіо, друкарські засоби масової інформації, книги, кіно 
і, звичайно ж, електронні засоби масової інформації. Головною особливістю функціонування 
інформаційно-пропагандистських засобів Росії сьогодні є те, що вони в повному обсязі 
задіяні в державній масовій інформаційній кампанії і спрямовані на керівництво, політичні 
сили і населення країн Заходу, України, а також на власне населення Росії.  

Основні завдання цієї кампанії наступні: виправдати анексію Криму Росією (показовим 
в цьому плані є документальний фільм «Крим.  Шлях на Батьківщину»);  «довести»,  що 
російська сторона не має нічого спільного з військовою агресією на південному сході 
України («відпускники», «свідомі добровольці», що «загубилися і заблукали на навчаннях», 
«зброя, куплена у військторгах»); переконати, що міжнародні політико-економічні санкції 
проти Росії неефективні і завдають шкоди самим країнам Заходу; протиставити інтереси 
США і Європи, зіштовхнувши їх позиції, а також всебічно і цинічно дискредитувати 
Україну, її державність, керівництво країни, зовнішню і внутрішню політику. Кожен 
інструмент інформаційно-пропагандистського поля Росії — телебачення, друкарські чи 
електронні засоби масової інформації – мають свої «аудиторії», механізми налаштування і 
дії, а також моделі функціонування і розповсюдження. 

Останнім часом РФ намагається реалізувати наступні етапи «гібридної війни» проти 
України: «заморозити» конфлікт на сході України, примусити нас визнати сепаратистів 
«стороною переговорного процесу»  і почати з ними переговори на їх, а фактично – на 
російських умовах. Росія нарощує свої війська біля кордонів нашої держави. На основі 
широкомасштабної антиукраїнської інформаційної кампанії вона заперечує свою участь в 
конфлікті. 

Національна безпека України у новому геополітичному середовищі все більше і більше 
залежить від гостроти інформаційно-психологічного протиборства, здатності нашої держави 
виявляти і нейтралізувати нові виклики і загрози у інформаційній сфері. В основі змісту 
інформаційно-психологічного протиборства сьогодні лежить намагання протиборчої сторони 
підмінити історичну спадщину, переформатувати ідеологічні установки, моральні і духовні 
цінності.  

Таким чином, урахування досвіду провідних країн світу в галузі інформаційно-
психологічного протиборства, потужного інформаційного пресингу Російської Федерації на 
Україну дозволяє визначити деякі напрями розвитку інформаційної політики України в 
новому геополітичному середовищі. 
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Одним із таких напрямів є необхідність збільшення кількості висококваліфікованих 
фахівців з інформаційно-психологічних операцій у Збройних Силах України. Сили 
інформаційно-психологічних операцій Збройних Сил України малочисельні і оснащені 
застарілими засобами інформаційно-психологічного впливу. На всіх рівнях державного і 
військового управління необхідно сформувати єдине розуміння необхідності нагального 
вирішення даної проблеми. 

Наступний напрям – подолати негативну тенденцію неухильного відставання України 
від провідних країн світу у темпах розвитку сил, засобів і технологій інформаційно боротьби, 
що не дозволяє забезпечити необхідний рівень ефективності застосування Збройних Сил 
України, особливо в зоні АТО.  

В сучасних умовах наріжним каменем повстала проблема координації заходів з 
інформаційної боротьби органами державного і військового управління, створення  структур, 
націлених на комплексне ведення інформаційної боротьби. Сьогодні, як ніколи, виникла 
об’єктивна необхідність сформувати системне бачення інформаційної безпеки держави як 
механізму протидії агресії по відношенню до нашої держави у будь-якій формі її прояву.  

Недосконалими є механізми, запроваджені нормативно-правовою базою, що визначає 
повноваження,  функції та завдання відомств,  структур і організацій,  які діють в 
інформаційній сфері. Недостатньо розвинена науково-методична база для підготовки і 
ведення інформаційно-психологічних операцій, невідпрацьовані правові механізми 
регулювання взаємодії з підрозділами інших складових сектору безпеки і оборони, 
недержавними структурами, комерційними організаціями, телекомунікаційними 
операторами, телерадіокомпаніями, друкованими та електронними засобами масової 
інформації тощо.  

У зв’язку з викладеним вище, пропонується  створити дієву систему інформаційної 
безпеки держави для забезпечення необхідних передумов в інтересах ефективного ведення 
інформаційної боротьби, від чого в значній мірі залежатиме спроможність держави 
запобігати несиловими методами ескалації воєнно-політичної і воєнної напруженості, 
здійснювати адекватну відповідь на інформаційні акції проти України. 

З цією метою доцільно було б створити Комітет інформаційної безпеки держави, 
підпорядкований безпосередньо Президентові України, до складу якого ввести структурні 
підрозділи із завданнями підготовки і ведення інформаційної боротьби на державному рівні з 
метою забезпечення національних інтересів у всіх сферах, у тому числі й в оборонній, 
створення необхідної законодавчої і нормативно-правової бази. Відповідні структури як 
складові системи інформаційної безпеки держави мають бути у всіх силових структурах та 
інших міністерствах і відомствах, де це обумовлено інтересами національної безпеки 
держави. Діяльність цих структур має координуватися з боку Комітету інформаційної 
безпеки держави. 

У силових структурах держави, міністерствах і відомствах, де це обумовлено 
інтересами національної безпеки України, доцільно створити відповідні структури, 
діяльність яких координуватиме Комітет інформаційної безпеки держави. 

Така система могла б сприяти побудові й реалізації чіткої схеми координації ведення 
інформаційної боротьби на державному рівні, взаємодії між відомчими структурами 
інформаційної боротьби, а також підготовки і ведення інформаційної боротьби в інтересах 
безпосередньо завдань Збройних Сил України.  

Під егідою Ради національної безпеки і оборони України доцільно було б розпочати 
комплекс науково-дослідних робіт, спрямованих на розроблення:  

методології ведення інформаційної боротьби на державному рівні; 
механізмів взаємодії між міністерствами і відомствами України з питань інформаційної 

боротьби; 
методологічних засад виявлення ознак ведення інформаційно-психологічних операцій 

проти держави. 
В ході подальшого розвитку та реформування Збройних Силах України передбачити: 
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створення Головного управління інформаційної боротьби у Міністерстві оборони 
України, відповідних органів управління та підрозділів у видах Збройних Сил, оперативних 
командуваннях, армійських корпусах і з’єднаннях, що забезпечить побудову системи 
інформаційної боротьби в Збройних Силах; 

розгортання наукових досліджень, спрямованих на створення законодавчої та 
нормативно-правової бази, розвиток стратегії і тактики інформаційної боротьби, 
розроблення методології її ведення, вироблення механізмів взаємодії між міністерствами і 
відомствами  України з питань інформаційної боротьби; 

розробку та впровадження в практику діяльності органів і структур з інформаційної 
боротьби відповідних засобів та технологій інформаційно-психологічного впливу. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи викладене вище, 
слід зазначити, що тільки за таких умов держава буде спроможна протидіяти очікуваному 
масованому інформаційному та психологічному впливу з боку інших країн і ефективно 
вирішувати завдання інформаційної боротьби щодо забезпечення національних інтересів 
України. Це ж стосується і Збройних Сил України – в моделі Збройних Сил України має бути 
передбачено створення сил інформаційної боротьби.  

Прогностичний аналіз інформаційного простору свідчить про те, що він все активніше 
використовується іншими державами для здійснення інформаційно-психологічного впливу 
на формування відповідної громадської думки щодо внутрішньої та зовнішньої політики 
України. Цілеспрямована PR–кампанія стосовно керівництва України ведеться постійно. 
Відсутність державної системи протидії зовнішнім інформаційним загрозам не дозволяє 
забезпечити координацію таких заходів на державному рівні. 

Досвід сучасних локальних війн та збройних конфліктів свідчить про зростання в них 
ролі інформаційної боротьби, яка набуває активного стратегічного характеру, ведеться як в 
мирний час, так і  задовго до розгортання бойових дій та після їх завершення, без обмежень в 
просторі та часі і характеризується економічною доцільністю та високою воєнно-політичною 
ефективністю. Нова парадигма інформаційно-психологічного протиборства вимагає сьогодні  
додаткових зусиль і ресурсів у контексті забезпечення національної безпеки держави. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БОРЬБА КАК ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

УКРАИНЫ 
 
На основе анализа информационно-психологического противоборства современности в 

статье определены основные направления развития информационной политики в контексте 
национальной безопасности Украины в новой геополитической среде. 

Информационная борьба рассматривается как своеобразная разновидность вооруженной 
борьбы ведущих стран мира, которая выступает основным компонентом ведения т.н.   
“гибридной войны”. Исследуется, что информационное оружие изменяет не только формы и 

http://gazeta.dt.ua/internal/gibridna-viyna-yak-klyuchoviy-instrument-rosiyskoyi-geostrategiyi-revanshu-_.html
http://gazeta.dt.ua/internal/gibridna-viyna-yak-klyuchoviy-instrument-rosiyskoyi-geostrategiyi-revanshu-_.html
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способы ведения боевых действий, но и содержание самого понимания войны, стирает грани 
между военным и мирным временем. Определяется, что в основе информационной борьбы, как 
фактора национальной безопасности, лежит стремление противоборствующей стороны   
подменить  историческое наследие, переформатировать идеологические установки, моральные 
и духовные ценности. 

Ключевые слова: информационная борьба, национальная безопасность, "гибридная война", 
национальные интересы Украины, новые вызовы и угрозы в информационной сфере. 

 
 

Ph.D. Zharkov Y.N., Ph.D., Onischuk N.I. 
INFORMATION FIGHT AS A FACTOR OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE 
 
The article defines main areas for the future development of information policy with consideration 

to the National Security of Ukraine under new geopolitical environment based on the analysis of modern 
information and psychological warfare. 

Information warfare is regarded as a peculiar type of armed conflict between leading countries, 
which is the main component of the so-called "Hybrid war". The article defines that information 
weaponry not only changes the form and method of warfare, but also the very understanding of the war, 
thus blurring the line between war and peace. It determines that the basis of information warfare, as a 
factor of national security, is the desire of the opposing side to replace the historical heritage, change the 
ideological perception, as well as moral and spiritual values. 

Keywords: information warfare, national security, "Hybrid warfare", National Interests of 
Ukraine, new 
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«УКРАЇНСЬКА ІДЕЯ – ХХІ» – ДУХОВНИЙ, ПОЛІТИЧНИЙ І ОБОРОННИЙ  

ЗАСІБ ДЛЯ ВІТЧИЗНИ 
 
Запропоновано авторський варіант "Української ідеї - ХХІ", що поєднує новітні наукові 

досягнення з кращим культурним спадком пращурів і скеровується в майбутнє, а не в минуле. З 
досягнень генетиків та інших науковців випливає, що сучасні українці є прямими нащадками 
тих, хто створив пшеницю та металургію бронзи, винайшов колесо і млин, одомашнив коня. 
Запропоновано будувати футурологічну складову української ідеї на наукових відкриттях 
останніх років і близького майбутнього. 

Ключові слова: українська ідея, генетика, історія, „перша хвиля”, походження українців, 
праукраїнські культури, походження росіян, нооекономіка-ХХІ 

 
Актуальність і постановка проблеми. Головна сучасна потреба для більшості 

громадян України - індивідуальне і державне самоусвідомлення через сприйняття та 
використання справжньої української національної ідеї. Її відсутність входила у групу 
причин того, що практично одностайна підтримка повної незалежності молодої держави на 
референдумі грудня 1991 року не змогла автоматично трансформуватися в спільне уявлення 
про те,  як мають діяти громадяни і керівні структури для досягнення економічного і 
соціального успіху. Усередині соціуму всі роки відновленої незалежності змагалися між 
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собою ностальгія за радянською „стабільністю”, сподівання на успішність застосування в 
нових умовах політичних та організаційних засад ОУН-УПА, а також зарубіжні пропозиції 
якомога повніше копіювати ліберально-капіталістичні взірці з простим гаслом „вільний 
ринок” й кілька інших менш впливових течій.  

На практиці ж, як при всіх інших революційних рухах народу, у нас повноту влади 
захопили олігархічно-мафіозні структури, а не „інтелект нації”. Перші перемоги над ними аж 
ніяк не вирішили усіх наявних проблем, додавши до них нові. Серед них на чільне місце 
вийшло намагання керівників Росії будь-що досягти повного включення українців у 
„російський світ”.  

Автор переконаний, що у даний момент завдяки поєднанню багатьох подій і явищ 
різної природи й сили впливу склалися унікально сприятливі умови для створення та 
використання цілковито нового варіанту національного самоусвідомлення у поєднанні з не 
менш чітким уявленням про те, як слід розвивати життєзабезпечення для досягнення 
високого добробуту.  

Мета статті: надати читачам авторський варіант „Української ідеї – ХХІ” як 
ефективного засобу формування нації та основи об’єктивної оцінки минулого й правильного 
стратегічного планування майбутнього. Для виконання цього завдання спиратимемося не 
так на аналіз праць попередників з намаганням істотного удосконалення їх пропозицій, як на 
надзвичайно важливі новітні наукові відкриття й досягнення.  

Виклад дослідження. Прикро, але в українських ЗМІ і працях науковців домінує 
твердження про відсутність вдалого й загальноприйнятного формулювання поняття 
«українська ідея» (чи його еквіваленту - «українська національна ідея»).  

А от росіяни вже давно визначилися з цим остаточно і безапеляційно. Процитуємо у 
власному перекладі російську енциклопедію «Традиція» та збережемо підкресленнями 
«лінки» для акцентування ідей-фікс: 

"Українська ідея" –  це сукупність догматів і принципів, на основі яких здійснюється 
(але ще не є завершеною) побудова "української нації". "Українська ідея" виражає 
сепаратизм, заснований на патологічній ненависті до російського народу, до Росії й всякого 
прояву російського духу. 

Основні догмати "української ідеї": 
1. Українці є. І українці є народ. 
2. Українці не є росіяни. А росіяни – вороги українців. 
3. Україна не є Росія, Україна не є Русь. Росія завойовувала й гнітила Україну. 
4. Україна має бути самостійною й незалежною. 
5. В України – багатотисячолітня й велика історія. Українці – великий і древній 

народ. 
6. В українців є своя, споконвічна, українська мова. А російська мова їм чужа. Всі 

українці мають розмовляти українською мовою. 
Отже, "українська ідея" — це ідеологічна бомба, що відриває від російського народу 

частину й перетворює її на ворога Російського народу. 
І хоч ґрунтується "українська ідея" на брехні, ненависті та невігластві, та за 

тотальної державної підтримки впродовж достатнього часу може мати катастрофічний 
успіх" [1]. 

Коментувати цей російський "маніфест" навіть не варто – текст сам по собі 
промовистий і провокативний. Його створили люди, які не знають досягнень сучасної 
археології й навіть не чули про етологію та нейромолекулярну біологію. У темі "походження 
народів" вони залишаються невігласами, тому керуються міфами і помилковими гіпотезами. 

У ширшій статті доцільно було б розглянути також наші енциклопедії та кілька праць 
науковців, але тут обмежимося лише доробком Українського громадського об'єднання, 
створеного у 2004 р. за ініціативою нашого бізнесмена "з екс-військових" Ю. В. Бойка й 
підхопленого не лише його колегами, а й широкою громадськістю. Особливо цінною 
вважаємо вступну частину документу під назвою "Українська національна ідея", яку варто 



 94 

навести без скорочень: 
"Українська національна ідея — сполучення трьох слів, що є мало кому з українців 

зрозумілим. Якщо ми запитаємо у пересічного громадянина України: "Що є українська 
національна ідея?", то у ліпшому випадку почуємо відповідь: "Незалежна, самодостатня 
держава", у гіршому: "Національної ідеї немає". 

Історики досліджують сутність цього поняття у різні історичні періоди, 
посилаючись на ідеологів, політологи дискутують з цього приводу, а політтехнологи 
українською національною ідеєю "торгують". Проте ніхто не може чітко окреслити 
природу цього дивного сполучення трьох слів. Хтось мені може заперечити, звинувативши у 
невігластві. Але всі погодяться з тим, що якби у українців була національна ідея, то за 
багато років відновленої незалежності Україна не стояла б на черзі потрапити до країн 
третього світу. 

Врешті-решт, що ж таке національна ідея та чому в українців її немає?»  
Продовжимо виклад тексту цього документу:  
«Національна ідея – це духовна концепція національної свідомості, розуміння 

народом сенсу свого існування, це концентроване вираження стратегічної мети, 
головних пріоритетів нації на осяжне майбутнє. Без такої ідеї рух держави стає 
багатоцільовим, більш того – безцільним –не зрозуміло куди і для чого рухатися. 

Відомо, що в Україні наявною є низка гострих питань, що стосуються як історичних 
подій, так і сьогодення, щодо яких існує різка поляризація думок. Поляризація громадської 
думки відбувається за такими вісями: 

1. Ставлення до доцільності введення інших державних або офіційних мов. 
2. Ставлення до доцільності прискорення вступу до НАТО. 
3. Ставлення до прискореної економічної та політичної інтеграції у західному та 

східному напрямах. 
4. Оцінка Жовтневої революції та радянського періоду в історії України. 
5. Оцінка дій ОУН-УПА та доцільність надання воїнам ОУН-УПА статусу учасники 

бойових дій. 
6. Ставлення до доцільності прискорення процесу формування єдиної помісної 

православної церкви. 
7. Ставлення до помаранчевої революції.  
Це, звісно, не весь перелік спірних питань. Їх значно більше. Чому ж так? В чому ж 

причина відсутності української національної ідеї?" [2]. 
На жаль, друга частина опису руху до появи "успішної України" не лише значно 

коротша, а й переповнена деклараціями і пропозиціями нереальних кроків, що звільняє нас 
від потреби її детального аналізу. Саме цією неконструктивністю можна пояснити той факт, 
що діяльність колишнього Українського громадського об'єднання після кількох років 
виразного піднесення швидко занепала й не проіснувала до появи нового Майдану. 

На наш погляд, існує одразу багато об’єктивних і суб’єктивних причин песимістичного 
твердження наших попередників про «відсутність української національної ідеї». Для їх 
виправдання наголосимо на тому, що нові й несподівані наукові підстави для створення 
«Української ідеї ХХІ» з’явилися лише з настанням нового тисячоліття упродовж останніх 
кількох років.  

Найважливіші з них - завершення загальновідомого проекту "Геном-2000" з 
дешифрування всього генетичного матеріалу сучасних Homo sapiens і поява нового покоління 
комп’ютеризованих аналізаторів.  

На цій основі стали швидко накопичуватися точні дані щодо витоків походження 
європейських народів-землеробів та процесу їхнього розселення з території першої появи у 
Верхній Месопотамії. Уряди багатьох країн дозволили аналізувати мільйони викопаних 
залишків з усіх музеїв та сховищ розвинених держав світу. Робочим знаряддям для цих 
фахівців стали фантастично чутливі й точні комп'ютеризовані вимірювальні прилади, 
спроможні багато що сказати про час життя і смерті людей, від яких залишилися фрагменти 
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кісток, про точний момент появи зерна, що зараз має вигляд дрібненьких зчорнілих 
шматочків, а також будь-яких інших артефактів далекого минулого - решток прикрас, 
інструментів чи речей буденного вжитку. 

Надійно доведено, що на Близькому Сході спільні пращури всіх європейських народів-
землеробів приблизно 11-12 тисяч років тому перейшли від збиральництва й спорадичного 
полювання на доступну рухому здобич до цілком нового способу життєзабезпечення —  
рільництва і скотарства.  

Рільники отримали можливість різко підвищити народжуваність, адже стабільність 
існування ліквідувала необхідність матерям нести на собі дітей і відмовлятися від 
народження наступних на період щонайменше 4-6 років. Діти стали великою цінністю, адже 
статок родини розпочав залежати від кількості й сили робочих рук – витривалості чоловічої 
частини. 

Підвищення кількості населення та обмеженість легкодоступних грунтів змусили 
наших пращурів розпочати довготривалий марш на Захід і Північ: молоді родини за 
допомогою старших займали сусідні орні землі й засновували нові поселення.  

З багатьох наявних результатів згаданих вище міжнародних досліджень цього 
землеробського розселення обмежимося не кольоровою картою генетичної спорідненості 
десятків сучасних народів зі статті "Прогресори землеробства" [3, с.14], а не менш 
інформативною і важливою схемою розповсюдження рільництва в Європу з теренів 
Родючого півмісяця [4, с.177]: 

 

 
Поширення культурних рослин із Родючого півмісяця 

 
Ми удосконалили цю схему пунктирною лінією у Чорному та Егейському морях,  що 

відтворює берегову лінію у час початку розселення винахідників рільництва на європейські 
терени. Проток тоді не було, а тому праукраїнські переселенці охопили прісне і мале Чорне 
море з обох боків і поселилися там, де у даний момент плавають риби, медузи та інші 
морські види. Конкуренція зі степовим аборигенним населенням не становила проблеми, бо 
воно було надто розрідженим і не цікавилося орними землями. 
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Утворення дуже вузької протоки у Босфорі спричинило поступове заповнення великих 
територій солоною водою,  а тому наші пращури не зазнали людських втрат під час свого 
відступу на північ - рівень моря підвищувався повільно й не мав катастрофічного характеру. 
Під час облаштування на новому місці відбувся перший контакт з аріями, які полювали на 
великих і малих тварин, харчуючись ресурсами листопадних лісів. Арії та землероби не мали 
підстав для ворожнечі, навпаки, існувало багато причин для швидкого поєднання в єдиний 
народ, який ми назвемо "україноаріями" чи "протоукраїнцями".  

Культурні артефакти початкової стадії Трипільської культури є незаперечним доказом 
того, наскільки щасливим було це поєднання - ніде і ніколи жінок не зображували так гарно, 
як закохані арії. На наше переконання, фізична досконалість, відвага і мисливські навички 
дали змогу аріям "встановити світовий рекорд" - тільки вони спромоглися з першої ж спроби 
одомашнити коней і одразу ж підвищити рівень якості і безпеки існування протоукраїнців 
(Д.Даймонд відзначає, що ніхто з інших племен і народів не зміг одомашнити коня, хоч 
спроб були десятки.  Однак у нього немає пояснення цього успіху [4]).  Не будемо 
повторювати очевидне - серед тварин коні мають велику силу й найвищий відсоток м'язів. Це 
найкраща природна машина (варіант "феррарі"), що харчується сама, не покидає людину і 
працює на неї, бо навзамін отримує ефективний нічний захист від зграй вовків.  

Наявність слухняних і потужних коней сприяла тому, що україноарії стали авторами 
ще одного відкриття - винайдення колеса і воза. На наш погляд, інтелектуальний спалах 
стався у голові нашого пращура,  коли він став свідком кочення під дією степового вітру 
рослин,  що входять у групу з назвою "перекотиполе".  Маючи коней і міркуючи над їх 
кращим використанням, наш пращур легко уявив собі віз з двома чи чотирма ажурними - як 
перекотиполе - колесами. З самого моменту появи цей винахід виявився доволі досконалим.  

Для мешканців рівнинної місцевості кінний транспорт і легкі вози стали комплексним 
засобом підвищення якості життя,  торгівлі,  близьких і віддалених міграцій.  Під час цієї 
торгівлі задля полегшення спілкування з іншими племенами і народами україноарії 
винайшли унікальну за потенціалом запозичення і поширення мову - протоіндоєвропейську, 
що стала витоком десятків сучасних мов для кількох мільярдів мешканців Землі [5, глава 15].  

Поширення одомашнених коней поза зону їх появи порушило рівновагу сил між 
народами і надало великі переваги степовикам. Це ми вважаємо головною причиною дуже 
швидких і несподіваних нападів кочовиків на землеробів, значних переселень на далекі 
відстані та змін генетичного складу населення Європи. 

Тема цієї статті примушує нас скоротити лише до кількох фраз дії праукраїнців в 
умовах загроз кінних хмар степовиків: 1) наші пращури вимушено змістилися на північ у 
зону лісів і заселили увесь майбутній шлях "із варяг у греки"; 2) утвердилися у Прикарпатті й 
успішно згуртувалися для відсічі навалам ворогів, зокрема й татаро-монгольським набігам; 
3) спробували спорудити "Змійові вали", але ті зрештою виявилися не надто ефективними; 4) 
ймовірно,  використовували таємні печери на одну родину,  де могли перечекати хоча б 
тиждень (за цей час коні нападників устигали винищити всю траву, що примушувало ворогів 
швидко рухатися в інше місце, полишивши праукраїнців у спокої). Автор переконаний, що 
сучасними геофізичними інструментами можна виявити тисячі решток подібних печер у 
верхній частині схилів степових балок... 

На жаль, межі цієї статті не дають змоги здійснити досконалий аналіз того, як наші 
пращури-рільники не зникли в умовах кінних навал та ймовірного панування над ними тих, 
кого назвемо "вершниками" (скіфів, сарматів тощо). 

Важливішим є аналіз авторської гіпотези 1972 р. щодо появи росіян. Її довелося 
сформулювати і висловити студентам-старшокурсникам у відповідь на закид щодо 
доцільності викладу спецкурсу з теоретичної фізики не українською, а російською мовою, 
оскільки вона "розвиненіша". Це стало приводом для серйозного півгодинного аналізу, що 
складався з двох частин. 

У першій всі дійшли згоди щодо надмірної багатозначності іменників у російській мові, 
зокрема, студенти визнали, що тему "кохання" неможливо адекватно відтворити на "могучем 



 97 

языке". 
У другій студенти визнали логічним таке припущення: до зубів озброєні загони 

чернігівського й новгород-сіверського князів, які програли суперництво за Київ та володіння 
шляхом "із варяг у греки", рятуючи життя, обрали шлях блискавичної втечі на північний 
схід, де на Валдайській височині винищили місцевих чоловіків і за вимушеною участю жінок 
стали множити чисельність майбутніх "великоросів". Це пояснює історичні корені 
найвідомішої російської формули стосунків чоловіка і жінки: "Бьет – значит любит". 

Наукове підтвердження цієї авторської гіпотези походження росіян через 30 років 
здійснила Російська академія наук. Виявилося, що приблизно половина генів великоросів 
має слов'янське, 40 % – угро-фінське походження, а подальший внесок зробили татари (але 
не монголи!) й частина розвинених народів Європи. 

Слід зауважити, що ці генетичні дані так і не були поширені й не згадуються у 
сучасних російських джерелах. Нині там запопадливо доводять, що росіяни мають за батьків 
вікінгів зі Швеції,  які принесли до нас слово "русь",  спорудили Стару Ладогу й пізніше (!)  
збудували Київ... Є також чимало видань, де автори доводять, що росіяни започатковані 
зусиллями вікінгів-найманців з Новгорода і Пскова,  які з нудьги "прогулювалися 
валдайськими та іншими теренами. 

На наш погляд, середня і вища школа України у наш час мають, нарешті, можливість 
надавати молоді обгрунтовані новітніми досягненнями наук факти й пояснення походження і 
тисячолітнього високоцивілізаційного розвитку українців-землеробів. 

Та повернення українцям знань про свою правдиву історію є лише частиною тієї 
продуктивної ідеї, що потрібна нам у XXI ст. Для безпеки й високої якості життя ми 
маємо побудувати національну економіку на цілком нових виробничих засадах, 
зберігаючи з минулого тільки те, що може виявитися придатним наступними роками. 

Успадкована нами мережа шахт, кар'єрів, заводів і фабрик разом із радгоспами, 
транспортом, освітою і наукою була нашвидкуруч заснована ще за часів перших 
"сталінських п'ятирічок" як знаряддя забезпечення світової пролетарської революції й 
поширення комунізму на всю планету. Ця структура відзначалася багатьма хибами й змогла 
проіснувати кілька десятків років завдяки штучному зниженню рівня життя населення і 
скеруванню дуже великого відсотка ВВП на розвиток і забезпечення військових потреб. 
Технології були низькими,  оновлювалися повільно,  тому СРСР усе більше відставав від 
розвинених країн Заходу. Успадкована Україною промисловість рекордно енерговитратна. 
Ще й нині на одиницю ВВП українці витрачають мало не удесятеро більше електроенергії й 
тепла, ніж французи чи японці. 

З цього випливає невтішний висновок —  Україна не має ані часу,  ані ресурсів,  ані 
спроможності "розштовхати" інших учасників відкритого світового ринку й випередити їх у 
добробуті на основі традиційних виробництв. Ми не можемо діяти так, як учинили (по черзі) 
у другій половині XX ст. Німеччина, Фінляндія, Японія, Південна Корея, Сінгапур, Малайзія, 
Бразилія, зрештою, Китай після 1980-го року. Нам потрібний інший шлях. 

Засоби для цього "українського шляху" забезпечили наукові відкриття останніх місяців. 
Так вже сталося, що вони надійшли саме під час нашої найвищої потреби у зміні енергетики, 
виробництва, всієї економіки і суспільства.  

У центрі цих відкриттів – перовськітні (формула СаТіО3) павутинної товщини сонячні 
фотоелементи, що у сотні разів дешевші від товстих і незручних кремнієвих,  перші тонкі 
плівкові акумулятори і наноконденсатори з високою концентрацією енергії та перспективи 
швидкого вдосконалення реплікаторів (більш відомі як "ЗD-принтери") з весни 2014 р.  

Усі ці вироби не виходять за межі 5-го технологічного укладу, а тому їх без надмірних 
труднощів цілком спроможна виготовляти сучасна промисловість України. Якщо рухатися 
саме цим шляхом, то за кілька років ми назавжди зможемо відмовитися від нафти, газу 
й вугілля та перейти на вдосконалений електротранспорт, поступово ліквідувати не 
лише ТЕС, але й сумнівні за безпекою для населення АЕС. 

У такому разі зміни, звісно, будуть грандіозні, адже цілковито зникне наявна 
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екологічно шкідлива енергетика й надійде майже безкоштовна "сонячна". Зникне не тільки 
Російська Федерація, а й чимало інших нерозумно великих держав. Невдовзі кожна родина з 
легкістю побудує собі помешкання бажаного розміру та конструкції шляхом поєднання 
перовськітних фотоплівок і принтерів з лазерами, що перетворять глину чи пісок на пористі, 
міцні, теплозберігаючі та екологічно чисті будівельні елементи (їх легко використати 
повторно: подрібнити й виготовити більш вдалий фрагмент чудо-хатинки з кількома 
поверхами і необмеженою кількістю декоративних елементів). 

Тож обмежимося цим коротким начерком економічно-будівельної частини Української 
ідеї для XXI ст., лише зауваживши, що науково-технологічний прогрес на цьому й надалі не 
припиниться, а тому виникнуть й інші несподівані перспективи (вкажемо головні 
"прожекторні" терміни з більш віддаленого майбутнього: спінтроніка, "гаряча" 
надпровідність, квантові машини та ін.)... 
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УКРАИНСКАЯ ИДЕЯ - ХХI» - ДУХОВНОЕ, ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ОБОРОННОЕ  

СРЕДСТВО ДЛЯ ОТЕЧЕСТВА 
 
Предложен авторский вариант "Украинской идеи - ХХI", объединяющий новейшие 

научные достижения с лучшим культурным наследием предков и направленный в будущее, а не в 
прошлое. Из достижений генетиков и других ученых следует, что современные украинцы 
являются прямыми потомками тех, кто создал пшеницу и металлургию бронзы, изобрел колесо 
и мельницу, одомашнил коня. Предложено строить футурологическую составляющую 
украинской идеи на научных открытиях последних лет и ближайшего будущего. 

Ключевые слова: украинская идея, генетика, история, "первая волна", происхождение 
украинцев, праукраинские культуры, происхождение русских, нооэкономика-ХХI. 

 
Prof. Korsak K.V. 

"UKRAINIAN IDEA - XXI" - SPIRITUAL, POLITICAL AND DEFENSIVE  
MEANS TO MOTHERLAND 

 
In the article the author’s variant of the Ukrainian idea is suggested which connects the newest 

scientific achievements with the best cultural inheritance of ancestors and directs to the future, instead of 
the past. Achievements of genetics and other scientists testify that Ukrainians are lineal descendants of 
those who cultivated wheat, discovered metallurgy of bronze, invented wheel and mill and tamed the 
horse. It is offered to build a futurological part of the Ukrainian idea on discoveries of last years and the 
close future. 

Keywords: the Ukrainian idea, genetics, history, „the first wave”, an origin of Ukrainians, the pre-
Ukrainian cultures, an origin of Russians, nooeconomy-XXI. 
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УДК 13+17+37.0+316.7                   к.філос.н., с.н.с. Корсак Ю.К. (Ін. вищ.осв. НАПНУ) 
 

СУЧАСНІ НАУКИ ПРО ВПЛИВ НА ГРОМАДЯН ВІЙНИ-ХХІ 
 
Метою статті є дослідження можливості українських громадян успішно протистояти 

застосуванню новітньої психологічної зброї в умовах світової консцієнтальної війни. Сучасними 
інформаційними засобами зацікавлені кола намагаються уразити суспільну свідомість, 
порушити логічне мислення, викликати негативні емоції, скерувати думки у наперед визначене 
замовником русло. Аналіз здійснено не на основі психології, а точних наук – етології та інших. 
Пояснено підстави поведінки людей і вказано, що природа готувала їх до фізичного суперництва, 
а не до консцієнтальної війни. Доведено слабку опірність людини до пропаганди і брехні 
емоційного характеру. Запропоновані засобі захисту українців – вивчення основ етології в школі, 
проведення психологічних тренінгів і моделювань. 

Ключові слова: консцієнтальна війна, війна-ХХІ, телебачення, інтернет, психологія, 
психотроніка, етологія.  

 
Актуальність проблеми. Незаперечним є факт дуже швидкого і загалом несподіваного 

прогресу технологій і засобів створення і використання інформації,  що стало можливим 
після переходу від її традиційного запису на папері, фотоплівках чи магнітних стрічках й так 
званої "аналогової" радіо- і телетрансляції (з використанням модуляції неперервних 
електромагнітних хвиль) до дискретного чи "цифрового" запису й відтворення в 
елементарній двійковій системі (сигнали 0 і 1).  

За час життя одного покоління вартість одиниці інформації зменшилася у мільйони 
разів, густина запису і швидкість переміщення – зросли ще дужче. У даний момент усього за 
кілька хвилин створюють і передають на довільну відстань таку кількість фото, яка 
перев*ищує відповідний показник для всього ХІХ століття. Цифрова інформація уже стала 
майже безкоштовною і загальнодоступною. Ця особливість уже не зникне ніколи, адже 
прогрес може тільки удосконалювати інформаційно-комунікаційну техніку. 

Та цей значний виграш для всього людства і кожного громадянина супроводжується 
небажаним недоліком – практично цілковито відсутні засоби, які спроможні захистити 
людину та суспільство від дії шкідливої для них інформації, від виникнення під її впливом 
емоційних травм, ураження психіки, пошкодження нервової системи, навіть збоїв у роботі 
головного мозку. Процес створення і застосування цих шкідливих сигналів отримав назву 
"консцієнтальна війна"  (позначимо її як "війна-ХХІ") – поєднання ураження свідомості, 
порушення логіки мислення, активізація негативних емоцій, скерування діяльності на 
виконання тих цілей, що бажані для ініціаторів цього високотехнологічного нападу.  

Так сталося, що Україна перебуває у самісінькому епіцентрі грандіозної 
консцієнтальної війни, яку з моменту відновлення її незалежності проводять політичні, 
економічні, військові об'єднання, зокрема Росія, США, НАТО, ЕС.  

На жаль, освітяни України, як і переважна більшість населення, має дуже низьку 
обізнаність про характер та особливості консцієнтальної війни. Саме це й зробило Україну 
порівняно "легкою здобиччю" для іноземних нападників. Практично відсутні такі матеріали 
й аналізи, що пояснювали б ситуацію і давали змогу підвищити спроможність протидіяти 
ворожій навалі "зразка ХХІ століття".  

Мета статті – запропонувати освітянам новітню інформацію наукового характеру, яка 
може бути корисною для пояснення слабкої опірності пересічних громадян до впливу 
брехливої та емоційно небезпечної інформації усіх сучасних видів – друкованих видань, 
радіо, телебачення та Інтернету. На основі цих наукових даних висловимо пропозиції щодо 
можливості опору та перемоги в консцієнтальній війні.  

Виклад матеріалу. Пошуки засобів більш чи менш непомітного управління думками і 
поведінкою інших людей має точно таку ж тривалу історію, як суспільна еволюція людей до 
і після формування у них спроможності до дистанційного звукового спілкування. 
Загальновідомим є факт виділення зі складу племен невеликого кола фахівців з 
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психологічного впливу – шаманів і різноманітних екстрасенсів. Всі вони були дуже 
зацікавлені у саморекламі й постійно поширювали чутки про свої «безмежні» спроможності. 
Їх послідовники у ХХІ ст. використовують для цього не тільки друковані листівки чи газетні 
повідомлення, а й набагато більш небезпечні, беручі до уваги можливості впливу, канали 
телебачення і веб-ресурси Інтернету. Успадкована й цілком природна віра людей у чудеса 
дає цим хитрунам непоганий результат: за даними росіян кожна тисяча громадян утримує 
одного чаклуна чи екстрасенса, а їх сумарні заробітки перевищують державні витрати на 
наукові дослідження і технологічні розробки. 

Відмовимося у подальшому аналізі від спокуси розгляду національних особливостей 
поведінки і засад самозабезпечення народу ромів та від хоча б побіжного викладу досягнень 
класичної психології за останні два століття. Зважаючи на загальну обізнаність про книги 
Д.Карнегі, обмежимося рекомендацією кількох інших цікавих видань, автори яких 
концентруються найчастіше на індивідуальних впливах [1-4; 7], але зрідка розглядають 
феномени колективної поведінки аж до викладу історії злету і падіння найбільш відомої 
"української" секти "Біле братство" ([8; 13] та ін.). 

Більш важливим ми вважаємо звернення до відкриттів і досягнень тієї "закритої" 
частини психології та споріднених з темою "впливів на людину" природничих наук, які 
використовувались і використовуються державними органами і приватними інституціями 
для виявлення засобів збурення ментальної діяльності "об'єкта" і керування його поведінкою. 
Типовою для публікацій на цю тему, що непогано представлена і в Інтернеті, ми вважаємо 
статтю В.  Драгова "Психотроніка"  [6],  де викладено і важливі факти,  і найбільш поширені 
міфи чи гіпотези, що не знайшли незаперечного наукового підтвердження.  

Однак, саме хаотичність поєднання фактів і міфів у цього типу джерелах змушує нас до 
певного дистанціювання від них та пошуків оригінального підходу до обраної теми – вибору 
шляхів захисту населення України він одразу кількох консцієнтальних агресій.  

Ми звернули увагу на те, що в усіх згаданих і подібних виданнях про психологічний 
вплив і захист від нього відсутні посилання на наукові праці нобелівських лауреатів з 
етології та ті статті про дослідження роботи головного мозку людини, що датуються ХХІ ст. 
Нам ця неувага пояснює той факт, що автори поширених книг концентруються, як Д.Карнегі, 
на реаліях нашого сьогодення і конкретних порадах читачам, але практично не намагаються 
виявити найглибші витоки походження індивідуальної і колективної поведінки людей. Ми 
вважаємо такого типу знання "про витоки" особливо важливими для формування 
правильного судження про те, чи спроможна пересічна людина перемогти зовнішній 
емоційно-психологічний вплив, чи вона Природою приречена на поразку? 

Для пошуків відповіді щодо біологічно-видових характеристик і особливостей 
індивідуальної і колективної поведінки людей ми вважаємо доцільним звернутися не до 
психології чи фізіології, а до групи тих природничих наук, що сформувалися нещодавно і 
вивчають людину комплексно і на різноманітних рівнях – етологія ([5; 11; 17] та ін.), 
нейромолекулярна фізіологія та кілька менш істотних підрозділів сучасної біології ([14; 16] 
та ін.). 

Етологія (в англомовних державах більш відома під назвою "еволюційна психологія")  
своїм найвищим завданням вважає пошуки відповіді на співвідношення неусвідомленого і 
розумного у мисленні і прийнятті рішень людиною. Науковці сподіваються вказати відсоток 
"автоматичного" (успадкованого генетично) і соціального під час використання нами нашого 
головного мозку. Для пошуків відповіді на подібне засадниче запитання етологи вивчають 
одночасно всі розвинені види й геофізичні умови їх існування, порівнюють поведінку, 
реакції на чинники довкілля і фактори взаємодії окремих істот між собою.  Частину 
необхідної інформації про еволюцію попередників людей в аспекті формування стереотипів 
поведінки ми нещодавно виклали у книзі [9], тому нижче будемо лаконічними.  

Сучасна розумна людина, яка усього за кілька десятків тисяч років заселила всю 
планету і збільшила чисельність, як мінімум, у мільйон разів, є кінцевою гілочкою складного 
і дуже тривалого процесу дарвінівської еволюції невеликих ссавців з груповим характером 
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розселення. Тут слово "груповий" має надзвичайне значення, адже відокремлені особини 
серед будь-яких попередників не мали шансів на тривале вільне життя (утім, як і мінімальні 
за складом родини). Всі чинники діяли в одному напрямі – відшліфувати засади поведінки й 
характер індивідуальних реакцій на тривале й малоконфліктне перебування у складі груп з 
десятків осіб, де чисельність і взаємозахист від небезпек підвищували шанси на появу дітей і 
продовження життя.  

Отже, всі значні риси людини удосконалювалися на користь груп і стійкість групового 
співіснування у складі великих родин чи племен. Для теми "опірність до консцієнтального 
нападу" (до "війни-ХХІ") вкажемо найважливіше: 

1) зміни, вдосконалення і закони діяльності головного мозку кожної особини 
орієнтовані на стійкість груп;  

2) взаємодії усередині групи, незважаючи на можливі дрібні сутички чи якесь 
індивідуальне суперництво, в кінцевому підсумку жорстко скеровувалися на міцність групи і 
велику тривалість її існування;  

3) практична неминучість суперництва з сусідніми групами за природні ресурси всіх 
видів шліфувала спроможність вистояти у цій боротьбі, відстояти своє, а у разі сприятливої 
випадковості – захопити чуже; 

4) особи чоловічої статі ще у підлітковому віці спонтанно формують упорядковану 
(пірамідальну, а не багатовершинну) структуру групи з лідерством альфа-самця. У 
дорослому віці це буде "армія" групи, тому інстинктивні програми дорослішання 
примушують нові генерації удосконалювати структуру цієї "піраміди". Дуже важливим для 
долі племен ми вважаємо формування тісніших об'єднань з 2-3  підлітків,  що мають 
нейротичний характер потягу один до одного (дитяча дружба), вражаючої довіри і 
залежності, що пізніше зберігається до кінця життя. Подібні дитячі і підліткові об'єднання на 
основі генетичних програм готуються до майбутніх війн з сусідніми групами (ігри у хованки, 
нишпорські дії, тренування у колективному нападі і захисті тощо). Ці програми діють у 
головах хлопчиків автоматично, а не прокидаються лише після лекцій і пояснень з боку 
старших осіб; 

5) багаторічна стійкість упорядкованої структури цілковито неможлива у тому разі, 
коли всі її члени є справжніми особистостями, що думають самостійно і згодні виконувати 
тільки те, що вони самі визнали правильним і доцільним. Дарвінівський відбір безжально 
ліквідовував племена з надміром самостійних, неслухняних і незалежних. Саме тому 
головний мозок сучасних чоловіків і генетичні програми поведінки пристосовані до 
підпорядкування, до обожнювання осіб на альфа-позиціях. Історія людства дає безліч 
прикладів подібної екзальтації й захоплення лідерами, ця риса не зникла у людей і зараз, 
чому є багато підтверджень; 

6) абсолютна більшість складу груп з Homo Sapiens радісно сприймає накази, 
підкоряється силі й визнаним авторитетам, мало опирається пропаганді і спробам витіснити 
те, у що вони вірили раніше. Це зовсім не істоти з кременю та непохитними власними 
переконаннями, що скеровані на роки наперед. Дуже невеликий відсоток "білих ворон" з 
іншими генетичними програмами поведінки, критичним мисленням і цілковито 
самостійними поглядами (наприклад незалежні журналісти, письменники, політичні діячі) 
мало загрожували формуванню суспільних "пірамід" та їх стійкості. Їх природне 
призначення ми детально описали у книзі [9].  

Викладене вище ми вважаємо цілком достатнім для головного висновку –  мільйони 
років еволюції ссавців з груповою суспільною організацією сформували "людину слухняну" 
з недостатньою опірністю до умов сучасних консцієнтальних війн і майже тотальної 
брехливості загальнодоступної інформації.  

Конкретним і дуже важливим для українців прикладом використання засобів 
психологічного впливу є інформаційний простір, який створюють медіа засоби сучасної 
Російської Федерації. Ось враження іноземних журналістів від прослуховування офіційних 
джерел: "Восени минулого року журналіст видання Business Insider Віталій Каценельсон – 
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іммігрант з Росії,  який проживає в США,  –  вирішив впродовж тижня користуватися тільки 
російськими засобами масової інформації, відмовившись від альтернативних джерел. Він 
дивився «Перший канал» і читав газету «Правда», а після закінчення семи днів зізнався, що 
сам практично повірив тому, про що там йдеться. «Пропаганда Росії працює, змушуючи 
вашу праву півкулю мозку (емоційну) переважати над лівою (логічною), одночасно 
засмічуючи всі ваші логічні фільтри ...  Факти –  це не те,  чим стурбоване російське 
телебачення. Тільки емоційні образи», – вказав журналіст, пояснивши, що споживачі 
російських державних ЗМІ навіть не стануть читати західну пресу, бо вже заздалегідь 
вважають її брехливою" [10]. Зауважимо, що згадані "споживачі" не забули про те, як у часи 
"холодної війни" між блоками комуністичних і капіталістичних держав керівники НАТО 
доклали особливих зусиль до пропаганди матеріалів, зміст яких далеко не завжди можна 
було назвати "об'єктивним".  

У щойно вказаному джерелі [10] є опис кількох інших аналогічних експериментів 
фахівців з різних держав світу, включаючи й короткий перелік головних засобів з "воєнного 
арсеналу". Але ми не будемо залучати нові матеріали і висловлювання, а сконцентруємося 
над тим центральним, що міститься у використаній цитаті з джерела [10].  

Воно відтворюється словом "емоція", яке не тільки стало провідним поняттям 
ангажованих журналістів, а й головним критерієм позитивної чи негативної оцінки 
друкованих, Інтернетних, радіо і телевізійних матеріалів. Чим вища "емоційна температура" 
– тим вищий заробіток і тим більше шансів отримати від власників медіа ресурсів нагороду 
за по-справжньому ефективну брехню.  

Така перевага "емоційної температури" над усім іншим є наслідком механізмів пам'яті 
нашого головного мозку. Нейтральна (цілковито неемоційна) інформація чи довільні інші 
сигнали сприймається, обробляється і використовується короткий час до моменту втрати її 
корисності (приклад – наша реакція на вокзальне оголошення про прибуття потягів у 
найближчі півгодини чи на нудний футбольний матч без спроб забити кілька голів). Лише 
ультраважлива інформація (найчастіше – зорова) викликає емоційну реакцію і фіксується 
незвичайним чином практично назавжди (деталі цього запису в нашому головному мозку 
стали краще зрозумілими науковцям зовсім нещодавно [15]).  

Усіх організаторів консцієнтальних війн цікавить та обставина, що головний мозок 
людини фіксує і запам'ятовує негативну емоційну інформацію безповоротно. Ніякими 
іншими сигналами, поясненнями чи вибаченнями стерти цей запис неможливо. Ось чому 
випуски новин в усьому світи нашпиговані негативними сюжетами. Це цікаво, захопливо, 
ефективно [12].  

З генетично успадкованої спроможності нашого головного мозку назавжди 
запам'ятовувати емоційні сигнали високої напруги випливають, як мінімум, два дуже 
неприємні для усіх нас висновки:  

- навіть дискредитована правдою високоемоційна брехня назавжди зберігається у 
головах людей і цим мимоволі продовжує працювати на користь організаторів 
консцієнтальних нападів.  Хоч люди можуть знати і навіть усвідомлювати правду,  але шок 
від брехні через підсвідомість продовжує здійснювати той вплив, якого бажали агресори;  

- у жодної людини на планеті не існує в тілі і головному мозку засобів захисту від 
організованого підступним ворогом емоційного ураження вказаними та багатьма іншими 
засобами з арсеналу організаторів війни-ХХІ. Як би автору не хотілося зробити приємне для 
молодих чи старших читачів, але етика науковців примушує говорити гірку правду: дотик до 
дроту під електричною напругою гарантовано уражує нерви і м'язи людини, необережне 
спостереження обміркованих і організованих продуцентами брехні сюжетів з високою 
емоційною напругою неминуче уразить головний мозок.  

Однак, з цього прикрого факту не слід робити висновок про недоцільність будь-яких 
дій "на випередження" з метою формування хоч би мінімального рівня опірності і стійкості в 
освітян і всього населення України. Це тема для окремої статті. 
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Ми переконані у тому, що значний внесок у зміни ставлення молоді до джерел 
інформації в аспектах розуміння їх шкідливості чи нешкідливості, включаючи поглиблені 
знання про причини вчинків та поведінки інших людей, може забезпечити виклад основ 
сучасних наук про людину у старших класах середньої школи. Великий позитивний досвід у 
цій сфері мають окремі зарубіжні держави,  найбільший –  дружня до України Німеччина.  
Окрім того,  Україна має чималу кількість фахівців з психології та гуманітарних наук,  
спроможних проводити тренінги і моделювання для формування у молоді вищої опірності до 
консцієнтальної агресії.  
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СОВРЕМЕННЫЕ НАУКИ О ВЛИЯНИИ НА ГРАЖДАН ВОЙНЫ-ХХI 
 

Целью статьи является исследование возможности украинских граждан успешно 
противостоять применению новейшего психологического оружия в условиях мировой 
консциентальной войны (войны-XXI). Современными информационными средствами 
заинтересованные круги пытаются поразить сознание, нарушить логическое мышление, 
вызвать негативные эмоции, направить мысли в нужное для заказчика русло. Анализ 
осуществлен на основе не психологии, а точных наук – этологии и других. Объяснены основы 
поведения людей и указано, что природа готовила их к физическому соперничеству, а не к 
консциентальной войне. Доказана слабая сопротивляемость человека к пропаганде и лжи 
эмоционального характера. Предложены способы защиты украинцев – изучение основ этологии 
в школе, проведение психологических тренингов и моделирований. 

Ключевые слова: консциентальная война, война-XXI, телевидение, Интернет, психология, 
психотроника, этология. 

 
 
 

Ph.D. Кorsak Yu.K.  
MODERN SCIENCES ON THE IMPACT OF WAR-XXI 

ON THE CITIZENS 
 

The purpose of this paper is to investigate the possibility of Ukrainian citizens to resist successfully 
the latest psychological weapon in the global consciental war. Stakeholders are trying to hit the 
consciousness, violate logical thinking, cause negative emotions, orient thoughts of the people in desired 
direction via modern mass media. The analysis was done not on the basis of psychology but natural 
sciences such as Ethology and others. The basics of human behavior are explained and it is indicated that 
nature prepared them to physical competition, not to consciental war. Weak resistance of human to 
emotional propaganda and lies is proved. The methods for protection of Ukrainians are to study 
fundamentals of ethology in school, psychological trainings and modeling. 

Keywords: consciental war, war-XXI, television, Internet, psychology, psychotropic, ethology. 
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СУТНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ДОСЯГНЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 

ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ 
 

Забезпечення миру та міжнародної безпеки залишаються основною проблемою сучасності. 
Джерелом воєнної загрози існуванню держави завжди вважалась можливість застосування 
проти неї збройної сили з боку інших держав. Можливість виникнення міжнародних конфліктів 
ставить під сумнів не лише систему міжнародного права, але й усталені норми міждержавних 
відносин. Сучасні держави світу не здатні в повній мірі самотужки протистояти новітнім 
викликам і загрозам національній та міжнародній безпеці, хоча міжнародне співтовариство, 
починаючи з початку ХХ ст., приділяє значну увагу питанням міжнародної безпеки, створюючи 
для цього відповідні міжнародні організації та законодавчу базу. Тому необхідно суттєво 
переглянути джерела воєнної загрози, адаптуючи концепції міжнародної безпеки держав світу 
до нових реалій. 

Ключові слова: міжнародна безпека, національна безпека, конфлікт. 
 

Вступ. Сучасна епоха характеризується якісно збільшеною роллю міжнародних 
відносин у житті людства. Зростання ролі міжнародних відносин у світі викликає посилення 
уваги до цієї області з боку світового співтовариства [1]. Особливо гостро у сучасних 
міжнародних відносинах стоїть питання міжнародної безпеки як одного з основних чинників 
сталого розвитку кожної окремої держави. 

Міжнародні відносини як область людського спілкування складаються із економічних, 
політичних, правових, дипломатичних, ідеологічних, соціально-психологічних, культурних, 
науково-технічних, торгових, військових та інших зв’язків і взаємовідносин між світовими 
системами, державами, народами, класами, соціальними групами, партіями, організаціями та 
навіть окремими особистостями, що діють на міжнародній арені. Основним суб’єктом 
міжнародних відносин у сучасному світі є держава, яка через дані відносини реалізує свою 
зовнішньополітичну функцію [1], також значну роль відіграють і блоки (коаліції) держав. 

Постановка завдання. У найширшому розумінні поняття „безпека” означає комплекс 
суспільно-політичних уявлень та організаційних заходів, що поєднують прагнення 
організованих соціальних суб’єктів, насамперед державних і суспільно-політичних утворень, 
до існування в найбільш сприятливих умовах. На практиці такими сприятливими чинниками 
вважаються гарантування стабільних умов внутрішнього розвитку та захисту від зовнішніх 
ризиків і небезпек. У побутовому розумінні безпека означає певний стан захищеності, який 
вказує на відсутність імовірних небезпек, або встановлення умов, коли виникнення таких 
небезпек контролюється, унеможливлюється чи мінімізується. Однак, у реальному житті 
такий стан зазвичай вважається умовним або ідеальним. Натомість для визначення реального 
стану безпеки застосовується оцінка ризиків і загроз, що пов’язана з оцінкою можливостей і 
удосконаленням засобів їх нейтралізації [2]. 

Джерелом воєнної загрози для держави завжди вважали можливість застосування 
проти неї збройної сили з боку інших держав. Однак розмах діяльності міжнародних 
терористичних угруповань і найрізноманітніших повстанських і антидержавних рухів у 
другій половині XX ст.  –  на початку XXI  ст.  досить виразно продемонстрував їх здатність 
серйозно дестабілізувати ситуацію в будь-якій країні світу і призвести до громадянської 
війни чи навіть міжнародного збройного конфлікту. У зв’язку з цим необхідно 
проаналізувати сучасний стан розроблення системи заходів щодо досягнення міжнародної 
безпеки та дослідити основні шляхи її удосконалення. 

Результати дослідження. Поряд з традиційними джерелами небезпеки (прагнення 
окремих країн до гегемонії, перевага у системах стратегічних озброєнь, експансіонізм) рівень 
безпеки на сучасному етапі розвитку людства додатково визначається новими загрозами: 
зростанням локальних конфліктів, поширенням міжнародного тероризму, розкраданням 
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ядерних матеріалів і несанкціонованим поширенням ядерних технологій, утворенням у 
деяких державах незаконних збройних формувань, високою імовірністю застосування ними 
зброї масового ураження [3]. Зокрема, визначаючи поняття джерел воєнної загрози, 
Г. Костенко стверджує, що це „конституційні та нелегальні структури, зорієнтовані тільки на 
власні інтереси, які мають намір зміцнюватись шляхом збройної боротьби”. 

Водночас сучасні держави світу щораз частіше стикаються із загрозами, пов’язаними зі 
сферою так званої м’якої безпеки.  Йдеться про комплекс загроз,  пов’язаних з 
функціонуванням економіки, культурного та інформаційного простору держави, станом 
природного середовища.  У сучасному світі ситуація у цих середовищах є особливим 
предметом захисту та новим полем суперечностей між владними елітами держав. 

У сфері національної безпеки держава намагається реалізувати такі найважливіші цілі: 
1. Самозбереження, тобто самостійне існування держави і народу. 
2. Територіальна інтегральність. 
3. Політична незалежність і свобода дій у міжнародному середовищі. 
4. Якість життя, тобто самостійний вибір політичного, економічного, соціального 

устрою, як і забезпечення майбутнього на традиціях, культурі та інших національних 
цінностях. 

З іншого боку,  сучасні держави світу не здатні самотужки протистояти новітнім 
викликам і загрозам національній та міжнародній безпеці. На думку 3. Бжезінського, 
„дилеми глобальної безпеки перших десятиліть XXI століття якісно відрізняються від дилем 
XX століття. Традиційний зв’язок між національним суверенітетом і національною безпекою 
розірваний”. Власне тому в сучасних умовах поняття національної безпеки трактується дещо 
ширше, ніж ситуація відсутності безпосередньої чи, принаймні, гіпотетичної загрози 
суспільству або його фундаментальним цінностям [4]. 

Поняття міжнародної безпеки не тотожне поняттю національної безпеки як простої 
суми національної безпеки держав світу. Тобто міжнародну безпеку не можна уявити як 
ситуацію, при якій досягнення стану гарантованої безпеки окремими державами світу 
автоматично призводить до стану всезагального миру і стабільності [4]. У міжнародному 
виданні [5], що проводить дослідження у галузі прогнозування транснаціональних викликів, 
зазначається, що міжнародні конфлікти є одним із глобальних ризиків, що загрожують 
людству. Вони тісно пов’язані з іншими викликами та системно впливають на міжнародну 
спільноту (рис. 1). 

Міжнародна безпека – стан міжнародних відносин, що виключає порушення миру або 
створення реальних загроз безпеці народів у будь-якій формі; діяльність держав і 
міжнародних інститутів щодо підтримання такого стану; універсальна система механізмів, 
заходів і гарантій, сукупність яких виключає застосування сили [3]. 

Міжнародною безпекою можна вважати стан відсутності прямої чи прихованої 
загрози виникнення конфліктів або здатність провідних держав світу чи колективних 
міжнародних інституцій (міжнародних організацій) ефективно їм протистояти. Вона є 
результатом складної взаємодії багатьох держав, влада кожної з яких прагне, насамперед, 
реалізувати власну безпеку. У кінцевому підсумку в міжнародних відносинах 
встановлюється певна система безпеки, до якої кожна держава змушена адаптуватись. 

Прийнято виділяти п’ять типів систем міжнародної безпеки: 
1. Унілатеральна, що реалізується через індивідуальні зусилля однієї держави. Тобто 

держава реалізує власну безпеку самостійно, застосовуючи певний тип зовнішньої політики, 
яка може бути спрямована на гегемонію, ізоляцію, нейтралітет, позаблоковість чи навіть 
автаркію. 

2.  Рівноваги сил,  що ґрунтується на відсутності однозначного полюса в міжнародній 
системі та принципів взаємності загрози. Кожна держава у такій системі вже фактом свого 
існування і могутністю є загрозою для інших держав, а стабільність у стосунках між ними 
випливає із балансу загроз. Класичний „концерт” держав чи біполярна система 50–90-х років 
XX ст. є варіантами такої системи. 
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Рис. 1. Взаємозв’язок глобальних викликів міжнародному співтовариству 

 
3. Блокова система безпеки є масштабнішим варіантом системи рівноваги сил, 

оскільки рівновага і стабільність у ній залежать від могутності блоків. Кожна з держав 
намагається гарантувати свою безпеку через участь у діяльності одного з військово-
політичних блоків. Так вони отримують гарантії допомоги на випадок війни, але й змушені 
рахуватися з ризиком втягнення у збройний конфлікт згідно з casus foederis. Порушення 
усталеного балансу сил між блоками – потенційними противниками – здебільшого 
призводить до великої війни (класичний приклад – Перша світова війна). У такій системі 
уряди окремих держав змушені розв’язувати дилему, альтернативами якої є: 

самостійні дії держави у сфері безпеки з усіма ризиками, що звідси випливають; 
вступ до одного з військово-політичних блоків та ризик можливої участі держави у 

збройному конфлікті згідно зі взятими зобов’язаннями. 
4. Система колективної безпеки пов’язана з багатосторонніми взаємними гарантіями 

безпеки держав, укладенням відповідних міжнародних договорів і конвенцій, режимом 
обов’язкового дотримання урядами держав зобов’язань. Намагання створити всезагальну 
колективну систему безпеки було започатковане у Пакті Ліги Націй, підписаному 28 червня 
1919 р. У його статтях передбачено три найважливіші елементи колективної безпеки: 

акцептація всіма державами існуючого на момент підписання status-quo та їх відмова 
від будь-яких змін у майбутньому; 

колективні зусилля держав щодо збереження status-quo як запоруки миру і 
стабільності у світі; 

поняття „агресор” і „агресія” визнано ключовими, оскільки їх однозначне розуміння 
мало визначати репресивні заходи міжнародного співтовариства щодо такого типу держав і 
їх дій, які підпадають під це окреслення. Цілком очевидний крах таких намагань у 20–30-х 
роках XX ст. спричинив явне небажання держав світу дотримуватись status-quo. Після Другої 
світової війни, в межах діяльності ООН, окремі елементи колективної безпеки були 
кодифіковані в її Статуті. Однак Косовська криза та війна в Іраку (2003 р.) однозначно 
поставили під сумнів не лише систему міжнародного права, але й усталені норми 
міждержавних відносин. 
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Загалом колективна система міжнародної безпеки ніколи не мала прецедентів у 
історії, незважаючи на досить амбітні спроби її створити. 

5. Коопераційна система безпеки полягає у прагненні більшості держав світу до 
співпраці, яку їх владні політичні еліти сприймають більш бажаною, ніж конфронтацію. 
Йдеться про такий спосіб взаємодії між державами, при якому їх уряди дотримуються modus 
vivendi, який ґрунтується на окремих угодах, які хоч і не визначають принципи 
взаємовідносин, але встановлюють клімат довіри та роблять можливою співпрацю у тих чи 
інших питаннях, що становлять спільний інтерес [4]. 

Рівень і стан міжнародної безпеки визначаються передусім характером глобальних 
проблем сучасності, загроз людству або окремим регіонам, захищеністю зовнішніх кордонів 
і станом внутрішньої (національної) безпеки держав. Як політичне явище макросоціального 
рівня міжнародна безпека обслуговує інтереси та потреби більшості країн міжнародної 
спільноти, оскільки прагнення до безпеки є мотиваційною основою індивідуальної та 
групової діяльності як окремої людини, так і всього людства [3]. 

Сучасна система міжнародної безпеки ґрунтується на принципах: 
загального характеру та однакового рівня безпеки для всіх країн, незалежно від їх ролі 

на світовій арені; 
міжнародного співробітництва у вирішенні проблем безпеки та колективних дій щодо 

усунення агресії і унеможливлення причин її виникнення; 
недостатності використання суто військових засобів підтримання миру; 
високої міри довіри у міжнародних стосунках, відкритості світової політики; 
систематичного характеру конструювання архітектури безпеки [3]. 
Дефініції понять „національна безпека” і „міжнародна безпека” дають підстави 

говорити про наявність у їх складі певних взаємопов’язаних елементів. У найзагальнішому 
розумінні система національної безпеки –  це суспільство.  Справа в тому,  що людство не 
створило систему національної безпеки як щось додаткове до суспільства, держави та її 
інститутів, а тільки відкрило її як об’єктивну реальність. Всі соціальні та біологічні 
структури створювалися для підвищення безпеки як суспільства в цілому, так і окремих його 
особистостей (індивідів). 

Оскільки існування суспільства в сучасних умовах неможливе без влади, держава є 
найважливішою складовою системи національної безпеки. Всі державні структури, що 
функціонують згідно з формальними нормами, розглядаються як формальні структури 
системи національної безпеки. Громадські організації (профспілки, кооперативи, партії; 
спортивні,  культурні,  релігійні,  молодіжні осередки)  на противагу державним є 
неформальними структурами. Формальні та неформальні структури в системі національної 
безпеки переплетені та існують у широкому діапазоні близькості – від майже повної 
роз’єднаності до майже повної з’єднаності. Системі національної безпеки притаманне також 
не лише переплетіння формальних і неформальних структур, але й переплетіння функцій. 
Ядром і регулятором процесів у системі національної безпеки виступає держава. Головним 
же об’єктом функціонування системи національної безпеки є людина. Саме люди наділяють 
державу правом регулювання відносин, а, звідси, держава виконує дві основні функції в 
системі національної безпеки: 

регулює відносини всередині співтовариства і задля нього; 
забезпечує своє самозбереження. 
З метою забезпечення та зміцнення зовнішньої безпеки членів світового 

співтовариства, насамперед, в особі держав, існує система міжнародної безпеки. Вона 
ґрунтується на системі зобов’язань,  гарантій і можливостей її суб’єктів.  В цілому,  
ефективність будь-якої міжнародної системи безпеки залежить від кількох основних 
факторів: 

стан і тенденції розвитку сучасної геостратегічної ситуації, міжнародних реалій на 
регіональному та субрегіональному рівнях; 

внутрішнє становище держав та їх реальні можливості на далеку перспективу; 
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xapaктер сучасних загроз, які найсуттєвіше впливають на стабільність держав на 
регіональному і субрегіональному рівнях; 

ефективність вже існуючих систем безпеки та їх спроможність змінюватися з 
урахуванням нових завдань; 

реальні можливості створення нових систем безпеки і характеру їх взаємодії з 
існуючими. 

Можна сказати, що процес створення нових і зміцнення існуючих систем міжнародної 
безпеки є явищем перманентним і зачіпає інтереси всіх міжнародних акторів, насамперед 
державних [6]. 

Міжнародні правові засоби забезпечення міжнародної безпеки можна умовно розділити 
на три групи: нормативні, організаційні та матеріальні. 

Чинне міжнародне право покликане служити миру. Тому всі його норми повинні мати 
„світозберігаючий” потенціал. Насамперед, це стосується основних принципів міжнародного 
права, що спрямовані на забезпечення співробітництва та міжнародного захисту народів, 
причому ці принципи тільки тоді досягають мети, коли діють взаємозалежно. Юридичну 
основу права міжнародної військової безпеки складають такі основні принципи 
міжнародного права, як принцип незастосування сили, принцип мирного вирішення спорів, 
принцип роззброєння. 

Принцип заборони агресивних війн (ненападу), що випливав із Паризького договору 
1928 р., із прийняттям Статуту ООН трансформувався в більш широкий за обсягом заборони 
принцип незастосування сили чи погрози силою: „Всі члени ООН утримуються в їхніх 
міжнародних відносинах від погрози силою чи її застосування як проти територіальної 
цілісності чи політичної незалежності, так і будь-яким іншим чином, несумісним з цілями 
ООН” (п. 4 ст. 2 Статуту ООН). 

Правовий зміст цього принципу був розкритий у низці Резолюцій Генеральної 
Асамблеї ООН, спрямованих на зміцнення правових основ та підвищення ефективності 
механізму ООН із підтримки миру (Декларація про зміцнення міжнародної безпеки 1970 р.; 
Декларація про запобігання й усунення спорів і ситуацій, що можуть загрожувати 
міжнародному миру та безпеці, і про роль ООН у цій області 1988 р.) Особливе місце серед 
них займає визначення агресії, прийняте Резолюцією Генеральної Асамблеї 14 грудня 1974 р. 
Визначення агресії та перелік агресивних актів, наведених в цій резолюції, вважаються 
загальновизнаними та широко застосовуються в міжнародно-правовій практиці. 

Агресія – це застосування збройної сили державою проти суверенітету, територіальної 
недоторканності чи політичної незалежності іншої держави чи будь-яким іншим чином, 
несумісним зі Статутом Організації Об’єднаних Націй. Про факт агресії можуть свідчити 
такі акти, що не є вичерпними та характеризують лише найбільш розповсюджені способи 
застосування сили: вторгнення чи напад збройних сил держави на територію іншої держави 
чи будь-яка військова окупація, який би тимчасовий характер вона не носила, що є 
результатом такого вторгнення чи нападу, будь-яка анексія із застосуванням сили проти 
території іншої держави чи її частини; бомбардування збройними силами держави території 
іншої держави чи застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави;  
блокада портів чи берегів держави збройними силами іншої держави; напад збройними 
силами держави на сухопутні, морські чи повітряні флоти іншої держави; застосування 
збройних сил однієї держави, що знаходяться на території іншої держави, за згодою із 
приймаючою державою на порушення умов, передбачених в угоді, чи будь-яке продовження 
їх перебування на цій території за припиненням дії угоди; дія держави, що дозволяє, щоб її 
територія, яку вона надала в розпорядження іншої держави, використовувалася цією іншою 
державою для здійснення акту агресії проти третьої держави; засилання державою чи від 
імені держави збройних банд, груп, іррегулярних сил чи найманців, що здійснюють акти 
застосування збройної сили проти іншої держави, які носять настільки серйозний характер, 
що рівносильні перерахованим вище актам (ст. 3 Статуту ООН). 
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Міжнародне співтовариство зацікавлене в дотриманні основних принципів 
міжнародного права як нормативної гарантії безпеки держав. Удосконалення цих принципів 
здійснюється за допомогою практики їх підтвердження, розвитку та конкретизації в різних за 
своїм юридичним характером міжнародних документах. Це може бути досягнуто різними 
шляхами: один із них – закріплення міжнародних зобов’язань у внутрішньодержавному 
законодавстві. Інший шлях – договірне підтвердження зобов’язань на двосторонній, 
регіональній, універсальній основі: укладення універсальних договорів про обмеження та 
заборону окремих видів озброєнь, двосторонніх договорів між державами. 

Війна як найбільш небезпечний рівень міжнародного конфлікту є такою формою 
міжнародних відносин, що хоча і заборонена, але є реальністю, з якою міжнародне право має 
рахуватися, протиставляючи їй організовані гарантії попередження та припинення. У зв’язку 
з цим міжнародне право передбачає створення державами систем безпеки (індивідуальної та 
колективної), що закликані попереджувати війни, а в разі початку війни – якнайшвидше її 
припинити, застосовуючи колективні заходи. Якщо в залежності від стадії розвитку 
конфлікту можна говорити про підтримку чи відновлення міжнародного миру, то за рівнем 
інтересів, що втягуються в конфлікт, можна говорити про індивідуальну, групову або 
колективну безпеку. 

Система індивідуальної безпеки держав – це сукупність використовуваних державою 
індивідуальних гарантій забезпечення своєї безпеки. Створивши норми міжнародного права, 
що визнають агресію міжнародним злочином, держави не відмовилися від власних засобів 
забезпечення своєї безпеки, а використали міжнародно-правові засоби як додаткові гарантії 
останньої. 

Заходи з роззброєння та обмеження озброєння виступають матеріальними гарантіями 
безпеки держав. Війну не можна виключити лише міжнародним правом. Фактична військова 
безпека сучасних держав ґрунтується на підтриманні військового потенціалу, який є 
матеріальною основою здійснення самооборони. Але відсутність загрози збройного нападу 
підвищується в разі приблизної рівності військових потенціалів. 

Важливе значення для запобігання загрози війни мають заходи зміцнення довіри та 
міжнародний контроль за обмеженням озброєнь та роззброєнням. Інститут заходів зміцнення 
довіри й інститут заходів міжнародного контролю тісно взаємодіють: заходи зміцнення 
довіри сприяють створенню умов для укладення угод у сфері обмеження озброєнь і 
роззброєння, одним із засобів забезпечення якого є міжнародний контроль. 

Заходи довіри – це система організаційно-правових заходів, які здійснюються з метою 
зниження військової небезпеки та забезпечення довіри між державами. Найбільшого 
розвитку заходи довіри набули в Європі. Європейська система заходів довіри ґрунтується, 
насамперед, на положеннях документів ОБСЄ та включає заходи для забезпечення взаємодії 
і зв’язку між державами, повідомлення про військову діяльність, направлення спостерігачів 
на військові навчання тощо. Заходи довіри, зафіксовані в Заключному акті наради ОБСЄ 
1975 р., були вдосконалені Підсумковим документом Стокгольмської конференції із заходів 
зміцнення довіри та безпеки і роззброювання в Європі 1986 р. Віденські документи ОБСЄ 
1990 і 1992 років істотно розширили як перелік заходів довіри, так і сферу їх застосування, і 
в даний час система заходів довіри містить у собі нові інститути (інспекції на місцях, 
технічний контроль тощо). Новим напрямом у розвитку інституту заходів довіри є концепція 
відкритого неба. 

Міжнародний контроль за обмеженням озброєнь і роззброєння – погоджений процес, 
здійснюваний державами-учасницями міжнародного договору чи міжнародною організацією 
на основі загальновизнаних норм міжнародного права з перевірки виконання міжнародних 
угод у сфері обмеження озброєнь і роззброювання. Держави-учасниці мають у своєму 
розпорядженні широкий вибір різних методів і форм міжнародного контролю для 
забезпечення зобов’язань, передбачених такими угодами [7]. 

Висновки. Забезпечення миру та міжнародної безпеки залишається однією з 
глобальних проблем сучасності. Міжнародне співтовариство, починаючи з початку ХХ ст., 
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приділяє значну увагу питанню міжнародної безпеки та шляхам його вирішення. Для цього 
створюються відповідні організації та законодавча база, приймаються необхідні рішення на 
міжнародному рівні. Проте, всупереч всім зусиллям, на даний час існує можливість 
виникнення міжнародних конфліктів, вирішення яких може здійснюватись силовими 
(військовими) методами. Саме тому міжнародним акторам, насамперед, державам, необхідно 
спрямовувати значні зусилля на підтримання власних потенціалів на рівні, який хоча і 
повністю не буде виключати можливості здійснення агресії з боку інших держав,  проте 
максимально унеможливить подібні дії та зробить їх „незручними” для агресора. Як член 
міжнародної спільноти,  Україна також відіграє свою роль у підтриманні міжнародної 
безпеки, відстоюючи, разом з тим, власні національні інтереси. 
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СУЩНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ДОСТИЖЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
 

Обеспечение мира и международной безопасности остаются основной проблемой 
современности. Источником военной угрозы существованию государства всегда считалась 
возможность применения против нее вооруженной силы со стороны других государств. 
Возможность возникновения международных конфликтов ставит под сомнение не только 
систему международного права, но и устоявшиеся нормы межгосударственных отношений. 
Современные государства мира не способны в полной мере самостоятельно противостоять 
новым вызовам и угрозам национальной и международной безопасности, хотя международное 
сообщество, начиная с начала ХХ в., уделяет значительное внимание вопросам международной 
безопасности, создавая для этого соответствующие организации и законодательную базу. 
Поэтому необходимо существенно пересмотреть источники военной угрозы, адаптируя 
концепции международной безопасности государств мира к новым реалиям. 

Ключевые слова: международная безопасность, национальная безопасность, конфликт. 
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NATURE OF PROBLEM OF INTERNATIONAL SECURITY REACHING AND 

WAYS OF ITS SOLUTION 
 

Maintenance of peace and international security remains a major problem of our time. Possibility 
of using one state armed force against other states has always considered in the meaning of source of 
military threat to the state being. Possibility of the arising international conflicts calls in question not only 
system of the international law, but also established norms of interstate relations. Modern states of the 
world are not able to confront new challenges and threats to national and international security alone on 
all amounts, thought since the early twentieth century the international community pays great attention to 
international security, creating special international organizations and the legislative base. Therefore it is 
necessary to review sources of military threat, adapting concepts of states’ international security for new 
world realities. 

Keywords: international security, national security, conflict. 
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СИТУАЦІЙНИЙ СЕРВІС МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

ЯК НАМАГАННЯ ДЕРЖАВИ ПРОТИСТОЯТИ НОВИМ ЗАГРОЗАМ 
ГЕОПОЛІТИЧНОГО ТА ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ 

 
У статті розглядаються передумови створення ситуаційного сервісу (публічних 

динамічних різномасштабних комунікаційно-контентних потокових середовищ) майбутніх 
мультифунціональних модернізованих Збройних Сил України та можливості його застосування 
для вирішення проблематики викликів, ризиків, загроз національній безпеці України 
геополітичного і техногенно-кліматичного характеру. Ключовим в реалізації системи 
ситуаційного сервісу ЗСУ має стати адекватний державним масштабам комбінований 
комплекс напрямів реальних дій в царині організації та реалізації інформаційно-контентної 
боротьби змістів за домінування в суспільній думці громад України тих акцентів і 
аргументаційних рядів, які б служили національним інтересам і перспективам України. 

Ключові слова: ситуаційний сервіс, інформаційно-контентна безпека, інформаційні 
процеси, публічно-сценарні рішення. 

 
Постановка задачі. Динамічний розвиток подій у світі, тектонічні зрушення у 

соціально-політичному, економічному житті держави та суспільства вимагають надшвидких 
та високотехнологічних рішень, вивірених науково-аналітичними системами та виведених на 
рівень моделювання прогнозних перспектив подій, ситуацій, внутрішньо та 
зовнішньодержавних відносин тощо. Відтак виникає потреба створення відповідної системи  
прогнозного аналізу інформаційного простору (як інформаційних потоків різних масштабів з 
різноманітними величинами впливу), механізму формування моделей розвитку та 
застосування комплексу інформаційно-сценарних рішень на рівні вищого керівництва 
держави.   

Таким чином, необхідно переосмислювати звичні підходи до проблем інформаційно-
контентної безпеки держави. Але, передусім, потрібно визначитись з розумінням певних 
аспектів майбутніх фунціонально модернізованих Збройних Сил України.  

Аналіз наукових досліджень і публікацій показав, що проблематика національної 
безпеки і оборони через застосування ситуаційних сервісів практично не розглядається. 
Роботи науковців присвячуються різним формам і аспектам формування та роботи 
ситуаційних центрів як унікальних структур. Зазвичай, ситуаційні центри розглядаються з 
технічного боку - як своєрідні диспетчерські центри, де концентрується інформація за 
визначеним напрямом, а з іншого, - як аналітичні центри, де розробляються та пропонуються 
відповідним керівникам варіанти розвитку ситуації чи події. Нерідко ці два аспекти 
поєднуються в одному місці.  

У багатьох країнах існують загальнодержавні ситуаційні центри. Так, у січні 2015 року 
на базі Ради національної безпеки і оборони України відбулось перше засідання 
новоствореного Головного ситуаційного центру країни. Відповідно до рішення РНБОУ, він 
функціонуватиме як програмно-апаратний комплекс зі збору, накопичення й обробки 
інформації, необхідної для підготовки та прийняття рішень у сфері національної безпеки і 
оборони. 

З нашої точки зору, ситуаційні центри за сучасних умов високодинамічного та 
різноспрямованого розвитку тероризму у світі, таких терористичних утворень як ІДІЛ, 
терористичної агресії Росії на Донбасі та різноформатного застосування елементів 
інформаційно-терористичного наступу в країнах Європи і США, вже не відповідають тим 
викликам, ризикам та загрозам, які постають перед світовими державами, зокрема, 
Україною, які ведуть боротьбу з терористичною діяльністю окремих країн та угруповань. 

Відтак необхідно переходити до більш високого рівня всебічного осмислення 
надзвичайних, критичних ситуацій тощо. Таку можливість дає повноформатний 
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комбінований ситуаційний сервіс загальнодержавного масштабу з координацією 
міжнародного рівня. 

Вступ. Під ситуаційним сервісом в даному випадку мається на увазі інтелектуально-
аналітичне осмислення конкретних (надзвичайних подій, непередбачених статутами 
ситуацій, гібридизованих форматних проявів дій різномасштабного характеру) ситуацій як 
глобального так і потоково-динамічного процесу з виробленням різнопланових точково-
стратегічних рекомендацій посадовим особам вищої та оперативної ланки управління та, за 
необхідності, конкретного плану організаційно-публічних сценарних дій для окремих 
структурних підрозділів. 

Сектор загальнонаціональної безпеки не та сфера, де бажані часті реформи, зміни, а 
тим паче кардинальна модернізація.  Однак зовсім без реформ і,  особливо модернізаційних 
змін, не обійтись, нині це вимога часу глобальних перетворень та динамічних 
трансформацій. Протягом більш ніж 20 років державне управління у сфері національної 
безпеки і оборони здійснювалось більше на теоретичному рівні,  надаючи змогу всім 
структурам проводити реформи і реорганізації власними силами і на власний розсуд. Відтак, 
Збройні Сили теж реформувались самостійно, а точніше корпоративно, тобто утаємничено 
від суспільства (сьогодні це прямо суперечить подіям в зоні АТО).  

Загалом міністерство оборони всю історію українського війська ділить на п’ять етапів. 
За цією класифікацією реформування Збройних Сил відбувалось на третьому етапі, з 2001 по 
2005 роки. Четвертий етап (2006-2011 роки) був присвячений розвитку армії, тому з 2012 
року "розпочато новий етап військової реформи - реформування і розвитку Збройних Сил 
України"[1]  

Дослідження історії та етапів реформування не є предметом нашої уваги. Ми 
звертаємось до цієї класифікації з однією метою -  підтвердити,  що на всіх цих історичних 
перебудовах Збройних Сил (а кожен етап ознаменовувався розробкою відповідних 
документів -  концепцій,  програм тощо)  жодного разу в прямій постановці не ставилось 
питання щодо побудови (науково-теоретичного усвідомлення необхідності, формування 
поглядів, створення концепції, підготовки спеціалістів, започаткування структурних 
підрозділів тощо) Ситуаційного сервісу Міністерства оборони як елементу управління 
відомством на принципах випереджального прогнозу розвитку подій у Збройних Силах, 
суспільстві, державі, світі. 

Один з експериментів, який пройшов майже непомітно, на наш погляд потребує 
ретельнішого аналізу і, бажано, переосмислення. Мова йде про об'єднання двох таких 
потужних структур як Міністерство оборони та Державна служба з надзвичайних ситуацій, 
яке мало місце у 2012-2013 роках.  

Наразі ситуація змінилася,  однак на нашу думку,  до цієї проблематики варто 
повернутися з врахуванням нових викликів часу. Глобалізація світу засвідчила необхідність 
нових структурних перебудов звичних державних утворень. Наприклад, комбінована 
гібридизована агресія Росії на Донбасі підтвердила давню нашу тезу щодо необхідності 
створення у складі Збройних Сил інфраструктурних військ та передачі низки функцій (або 
входження основної частини) ДСНС до складу армії. 

Наведений нижче матеріал є преамбулою до розуміння ситуаційного сервісу майбутніх 
фунціонально модернізованих Збройних Сил України.  

Основна частина. Сучасна динаміка кадрових ротацій в ЗСУ вищого ешелону та 
задавнені глобальні проблеми устрою, функціонального дублювання між Міністерством 
оборони і Генеральним штабом Збройних Сил України, мала адаптованість ЗС до змінних 
вимог сучасного світу, суспільства і держави України підказують, що система прийняття 
рішень на рівні керівництва оборонного відомства має базуватись на засадах глибинного 
аналізу публічних та закритих процесів, які відбуваються в армії, країні, світі. При цьому 
публічна стратегія міністра оборони має вибудовуватися від більшого масштабу до 
конкретного персоналізованого інтересу посадової особи найвищої ланки, а не навпаки, як це 
інерційно відбувається в нашій державі увесь час.  
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Найкраще одночасно, за можливості, паралельними динамічними шляхами утворювати 
системи і підсистеми, які перебрали б на себе творення публічного простору оборонного 
(захисного і рятувального) середовища під патронатом військових - від населеного пункту 
(НП) з української глибинки до офісу НАТО в Брюсселі тощо. 

Оборонне середовище за таких умов включає в себе як побудову структурних напрямів, 
так і їхню спроможність держави оперативно та адекватно реагувати на будь-які виклики 
часу - від техногенно-надзвичайних до терористично-бойових. 

В даному випадку поняття ситуаційного сервісу виходить за межі звичних розумінь 
існуючих інформаційних систем управління - простих та складних, які в своїй основі 
покладаються на звичний алгоритм:"статистичну обробку, аналіз і складні обчислення, 
необхідні для одержання варіантів управлінських рішень" [2]  

Зазвичай прийняттю управлінського рішення передує пошук альтернатив, одна з яких 
згодом береться до виконання. Але альтернатива у звичному розумінні - це лише порівняння 
варіантних можливостей, які досить близькі одна до одної, оскільки базуються не лише на 
прогнозуванні технічно-детермінованих аспектів ситуації, а й на визначені політичних 
перспектив особи-посадовця, що приймає рішення. Політична доцільність точкових інтересів 
посадової особи найвищого гатунку тут виступає гальмівним важелем кардинальності та 
системно-комбінових дій, навіть якщо остання виглядає виправданою у перспективі. 

Ситуативний сервіс публічних динамічних різномасштабних комунікаційно-
контентних середовищ передбачає не лише послідовність і випереджальне визначення таких 
явищ як публічні виклики,  ризики і загрози,  але й діагностування з великою долею 
ймовірності перспектив розвитку проблемних ситуацій та розробку сценарно-зрежисованих 
публічних процесів в різних динаміках та форматах, що відповідають перспективам процесу, 
а не тільки форматам сьогоднішнього прояву. В даному випадку ключовим елементом 
новітньої управлінської гри систем безпекового сектору є публічність проведення всіх 
заходів та дій управлінських персон вищого статусу.  

Досить наглядно технолого-мотиваційну роль публічності всьому світові зараз 
демонструють путінські технологи, які грають у публічному полі випереджально, причому 
як на рівні лідерів думок, так і при занурені в середовища суспільних життів інших держав. 

Ситуаційний сервіс - як базову управлінсько-системну ланку - бажано легалізувати на 
державному рівні саме в межах унікальних конституційних компетенцій Збройних Сил 
одночасно в державі і суспільстві. До того ж, посилюється важливість даного напряму ще й 
тим,  що Збройні Сили мали б одночасно декілька управлінських крил,  зокрема,  –  
міністерство, Генеральний штаб і ДСНС. Тому важливо на початковому етапі стратегічного 
планування процесу становлення ситуаційного сервісу в ЗСУ подбати про адекватні умови 
його розвитку.  

Перш за все доцільно визначити кілька глобальних функціональних напрямів, які 
мають бути визначальними для поточного і перспективного розгляду наріжних ситуацій. Ми 
б пропонували, наприклад, такі: 

· геостратегічно-військовий; 
· геокліматично-рятувальний (цілодобовий, входять всі території країни та суміжні 

(прикордонні) регіони, бажано за взаємною згодою із сусідами); 
· контентно-інформаційний (як окрема складова безпекового сектору держави в 

технолого-креативному конгломераті комунікаційно-контентної безпеки).  
Перші два напрями потребують, звичайно, розширеного пояснення, але це предмет 

іншої статті. 
Не вдаючись в особливості контентно-інформаційного напряму сервісу, пошлемося 

лише на усталену думку наразі лише в науковому середовищі,  що "у формуванні 
управлінських рішень визначальну роль відіграють інформаційні процеси. Своєчасне 
отримання, обробка та передавання достовірної і достатньо повної інформації дає змогу 
приймати виважені управлінські рішення, удосконалювати внутрішні та зовнішні системні 
зв’язки і, як наслідок, у більшості випадків забезпечувати прийнятну ефективність 
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управлінських рішень. Основними вимогами до управлінської інформації, а відповідно й 
чинниками її вибору є: повнота, якість, цінність, корисність, достовірність, точність, 
актуальність, щільність, оперативність, доступність". [3]  

Насправді ця складова складніша та глибша, ніж визначається традиційно науковцями і 
набагато серйозніша і ефективніша в дії, про що не хочуть знати високопосадовці, що звикли 
діяти за старими регламентно-процедурними схемами та технологічним забезпеченням. 

Окремим базовим функціональним напрямом (причому в закритому режимі в частині 
технолого-креативної обробки) мав би стати індикативний комплекс оцінювання стану 
публічності всіх напрямів сектору безпеки держави через  особливі можливості діяльності 
модернізованої ЗСУ (і їхніх партнерів в науці і ОПК) та управлінських систем в розрізі 
держава-суспільство тощо.  

Важливо ситуаційний сервіс створювати на початку автономно, але згодом планувати 
як функціонально-технологічну складову системи  управління військових підрозділів.  

Важливим вважається напрям публічного формування розуміння суспільства, що армія 
стає продуктивною силою,  яка потрібна суспільству в режимі on-line на всіх рівнях життя -  
від хутора до урбаністичного соціумного конгломерата. Щодобова необхідність пов'язується, 
насамперед, з геокліматично-техногенною функцією рятування та діагностично-будівничою 
функцією інфраструктурного забезпечення. Вона буде використовуватися якнайширше у 
випадку, коли слід терміново переміщати сили, які будуть нейтралізувати загрози 
техногенного, кліматичного чи інфраструктурного характеру глобальних рівнів, коли прямі 
(безпосередні) територіальні підрозділи (вузької спеціалізації) вже задіяні і виникає потреба 
кардинального підсилення підрозділів, котрі виконують функцію рятування у великих 
масштабах тощо. 

Загалом це наглядно продемонструвала пожежа на нафтобазі БРСМ під Києвом 
(червень 2015), куди були зведені сили ДСНС, Національної гвардії, МО, МВС тощо.[4]  

Ситуація на Донбасі, де дії терористичних угруповань Російської Федерації у поєднанні 
з силами місцевих терористичних угрупувань призвели до масових руйнувань 
інфраструктури, гостро висвітлила необхідність створення якраз інфраструктурних військ, 
які б могли оперативно, а, головне, комплексно і з єдиного центру прийняття рішень 
здійснювати заходи щодо відновлення середовища життя, а в перспективі - моделювання 
нових техногенно-інфраструктурних систем міжрегіонального державного значення. 

Важливо на самому початку заявити публічно, можливо на рівні Президента чи 
Міністра оборони,  про те,  що всі професійні військові в ЗСУ будуть мати відповідну (з 
урахуванням  індивідуальних схильностей та спроможностей (але обов’язково)) кваліфікацію 
рятувальника (як другу спеціальність).  Це обов'язкова умова,  і тоді реальність бойового 
чергування військових вимірюватиметься одночасно у двох вимірах – особливий стан і 
повсякденне життя в технологічному світі сучасності (як  додаткове мотиваційно-ресурсне 
забезпечення військових і їхня соціально-державна мотивація потрібності скрізь і завжди).  

Відтак бажано публічно довести суспільному загалу, що всі різновиди катастроф в 
Україні найближчим часом мають бути ранжовані у відповідності до ситуаційної 
необхідності термінового реагування ЗС (залежність від статусу і спеціалізації визначається 
окремо).  

За таких умов техногенні аварії, особливо локального характеру, які спричиняють 
паніку серед населення і ресурсні витрати з боку місцевої влади, виводити на рівень 
ліквідації силами спеціальних військових структур, які нестимуть відповідальність 
незаангажованого технологічного-розвідувального аналізу причин та визначатимуть  
характер і послідовність регламентних процедур профілактики по Україні під своїм 
постійним патронатом.  

Є сенс публічно вести мову про ситуаційний сервіс саме в межах ЗСУ, оскільки є теми, 
які слід постійно демонструвати, як підтвердження того, що військові служать суспільству, а 
не особисто Президенту чи окремій партії влади в Україні. І ці теми постійно моніторить, в 
силу можливостей, громадськість.  
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Водночас є рівні ситуаційного сервісу закритого характеру, які досить делікатні для 
пересічного громадянина чи навіть досвідченого військового фахівця традиційних досвідів. 
Мова йде про інформаційно-контентну безпеку, яка сьогодні вже далеко не газетно-
листівочна, а ефірно-ментальна, не лише фізіологічно-психологічна, а широка цивілізаційна, 
державна, суспільна, адже досить велика частка ціннісних орієнтирів захисту належить до 
громади, її території чи населеного пункту, а не до умовних віртуальних величин (які 
потребують додаткового і постійного наповнення), якими є Вітчизна, батьківщина (родинний 
двір) чи навіть Україна як держава.  

Глобалізація зближує, але водночас примушує звертати увагу вже не на маси людей, а 
саме на персони і найменші територіально-соціумні об'єднання. Останні стають ключовими 
для сучасного захисту саме силами військових, бо вони мають увібрати в себе повний спектр 
захисту людей як головної сили державних гарантій щодо втримання індивіда саме на цій 
території, саме в цій державності і суспільному середовищі.  

Розвиток цивілізаційних відносин, особливо на міждержавному рівні свідчить, що в 
близькому майбутньому конгломерати людських потенціалів будуть захоплюватися не 
військовими методами і стилістикою 20 сторіччя, а мотиваційними моделями пошуку, 
вилучення і вживлення у свої соціумні організації гено-інтелектувального потенціалу 
громадянина, якого все більше і більше потребують "країни-гегемони", чи країни «золотого 
мільярда". Вони якраз і займаються різними технологічними процесами підготовки 
різнопланових статусів космополітизму на своїй території, що докорінно суперечить 
можливостям людського потенціалу, поєднаного із територією народження, розвитку і, 
найголовніше, самореалізації.  

Перед військовими постає завдання захисту людини, причому не тільки фізіологічного, 
а перш за все ментально-духовного. Це завдання поки що виходить за межі звичних функцій 
державних інституцій та їхньої ієрархії, оскільки базується на унікальності соціумно-
територіального середовища. Саме його армія має наповнювати колоритом своїх 
конституційно-гарантійних функцій, доповнюючи життя суспільства новими сенсами, 
зокрема, сприйняття країни як частки власного життя і власної долі, з якими пов'язана історія 
родини, яка стає історією країни. 

У світі набирає ваги мегатенденція, яка мимоволі спрямовує цивілізаційний світ до 
колапсу інфраструктурних творінь індустріальної епохи (транспортні мережі, енергетичні 
системи, ЖКГ, застаріле промислове виробництво без модернізацій тощо). Певний період 
постіндустріалізму ці системи були в хаосі. І тут починаються розбіжності в підходах - поки 
одні країни, зокрема, Україна, перебували в стагнаційному економічному сні, інші займалися 
новими віртуальними технологіями і системами. Однак і вони, захопившись перспективами 
майбутніх технологічних звершень, недостатньо звертали увагу (і відповідно, не вкладали 
коштів) в модернізацію індустріальної цивілізації. Це призвело до певних викривлень 
економічно-соціального буття, які відображаються в протестних організованих (профспілки) 
та спонтанних (декласовані елементи) рухах в низці країн Європи та США. 

На наш погляд,  саме за цієї ситуації ЗСУ в координації з ДСНС має взяти на себе 
технолого-індикаторну чи діагностично-профілактичну функцію контролю і втримання всіх 
систем і мереж в належному стані функціонування (незалежно від форм економічної 
експлуатації). У ЗСУ мають бути фахівці, спроможні брати на себе відповідальність за 
прийняття фахового рішення в найкоротші терміни (негайно) та застосовування потенціалу 
підпорядкованих підрозділів для якнайшвидшого усунення наслідків надзвичайної ситуації.  

За умови таких нових завдань військового відомства постане питання крайньої 
необхідності в межах ситуаційного сервісу пришвидшити використання можливостей 
української космічної галузі для потреб ЗСУ. Це має стосуватися, насамперед, діагностики 
стану навколишнього середовища та розвитку проривних технологій щодо діяльності 
споріднених сфер державно-приватного партнерства в масштабі країни та континенту як 
мінімуму. 
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Важливо на доктринальних засадах технолого-ресурсної модернізації саме ЗСУ 
ініціювати розробку публічно-сценарної кампанії, яка б заявила зміну парадигм військових 
загроз, а саме – військова парадигма масового не адресного вбивства (знищення життя) має 
поступово зникати. В новому цивілізаційному розвитку реально постає надефективна для 
модернізованих і високотехнологічних армій можливість завдання великої шкоди людині і 
середовищу, в якому вона існує (фізично і духовно) – це руйнування світу творення життя як 
творчості та перспективи розвитку конкретного індивіда та його соціумної основи.  

Іншими словами, сучасні приклади застосування нетехнологічної зброї 
неконтрольованого враження ведуть до тотального знищення інфраструктурних мереж і 
систем, звичних для існування соціумних об'єднань і призводить до втрати мотивації до 
життя та краху всієї системи (економічної, соціальної, освітньої тощо) функціонування 
усталених утворень (населеного пункту, регіону, держави). В умовах глобалізації таке 
нищення набуває загрози планетарного масштабу. 

Зараз світ спостерігає за реалізацією таких технологій у відносно малих масштабах 
путінцями на Донбасі та у великих - на прикладі дій армії ІДІЛ. 

Відтак перед модернізованою армією постає, окрім звичного функціонального 
навантаження, глобальна проблема попередження, захисту і рятування населення від 
техногенних збоїв, кліматичних аномалій, географічних катаклізмів, державного егоїзму, 
конфесійного фанатизму тощо. За умови абсолютної необхідності налагодження постійних 
особистих комунікацій міждержавного характеру на рівні посадових осіб, передусім 
горизонтальної площини, буде досягнутий ефект емоційного унеможливлення ворожого 
протистояння. Іншими словами, ненависть помре комунікаційно.  

ЗСУ має стати потужною професійною високотехнологічною армією (крім власне 
оборонного ще й інженерно-будівного, технологічно-діагностичного характеру), на яку не 
буде шкода витрачати великі бюджети. Навпаки, самостійні, самодостатні громади будуть 
просити державу делегувати функції глобального захисту саме ЗСУ,  які знову набудуть 
вищого корпоративного престижу в суспільно-державній організації.  

Факт технологічно-іноваційного стримування потенційного агресора стає 
фундаментальним поясненням і демонстрацією можливостей завдання шкоди чи горя 
(втрати) агресору, що досягається не вбивством тисяч людей (індустріальний вимір), а 
можливостями точкових ресурсних ушкоджень мережевих технологій, локальних 
інфраструктурних аварій тощо, які є надпотужними загрозами в новому, глобалізованому 
світі.  

Висновок. За таких концептуальних підходів постає питання якості військовиків 
модернізаційно оновлених ЗСУ. Крім наявності фахових знань та навичок 
військовослужбовець будь-якого рівня має бути насамперед творчою людиною, спроможною 
до колективних ефективних дій в різноманітних нестандартних ситуаціях (катастрофи, 
військові дії тощо). Тобто, він матиме хист до інновацій, нетипових реакцій, сміливості, 
технологічного авантюризму, а з іншого боку, доскональне знання оточуючого світу – від 
електрики та сантехніки до принципів роботи мобільного зв’язку, водопостачання, включно з 
знанням методик поширенням інформації, нейтралізації загроз і психологічного стримування 
паніки чи спонтанних проявів агресій натовпу тощо. 

Навіть ці ескізні переліки говорять про те, що саме військові можуть стати 
надпродуктивною силою економіки знань, бо вони мають забезпечити і підштовхнути 
суспільне середовище життя до творчого і позитивного розвитку соціумних організмів – від 
громадянина до громад різного масштабу, поділу і ранжування.  

В нових умовах ЗСУ мають займатися процесами,  які б стали продуктивними в епоху 
знань, а саме – утримання і розвитку гордості громадян за своє соціальне середовище. Тобто, 
військові мають до всього іншого стати взірцем соціальних моделей поведінки за 
покликанням, а не ритуально чи імітаційно, як було раніше. Щирість, пожертва і відданість 
іншим людям – це не пафос, а реальна тенденція становлення продуктивності економіки 
знань, яка культивує соціумну довіру (довіряти своє життя чи життя своїх дітей - найвищий 
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показник довіри), соціальні позитиви, умови для творчості і реалізації своїх доробок. Добро 
як принцип життя стає реальним середовищем творення продуктивних сил країни. 

Однак ключовим в реалізації системи ситуаційного сервісу ЗСУ має стати адекватний 
державним масштабам комплекс напрямів реальних дій в царині організації та реалізації 
інформаційно-контентної боротьби змістів за домінування в громадах України тих акцентів і 
аргументаційних рядів, які б служили національним інтересам і перспективам України. 

Посиленням прямих і опосередкованих впливів на розвиток суспільства і держави в 
геостратегічних вимірах мають професійно опікуватися військові, звичайно, за умови 
повноцінного розгортання системи ситуаційного сервісу. 
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к.и.н., с.н.с. Любовец Г.В., Король В.Г.  
СИТУАЦИОННЫЙ СЕРВИС МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ УКРАИНЫ 

КАК СТРЕМЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВА ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫМ УГРОЗАМ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 
В статье рассматриваются предпосылки создания ситуационного сервиса (публичных 

динамических разномасштабных коммуникационно-контентных потоковых сред) будущих 
мультифункциональных модернизированных Вооруженных Сил Украины и возможности его 
применения для решения проблематики вызовов, рисков угроз национальной безопасности 
Украины геополитического и техногенно-климатического характера. Ключевым в реализации 
системы ситуационного сервиса ВСУ должен стать адекватный государственным масштабам 
комбинированный комплекс направлений реальных действий в области организации и 
реализации информационно-контентной борьбы смыслов за доминирование в общественном 
мнении общин Украины тех акцентов и аргументационных рядов, которые служили бы 
национальным интересам и перспективам Украины. 

Ключевые слова: ситуационный сервис, информационно-контентная безопасность, 
информационные процессы, публично-сценарные решения. 

 
Ph.D. Lubovets G.V., Korol V.G.  

SITUATIONAL SERVICE OF THE DEFENSE MINISTRY 
AS THE DESIRE OF THE STATE TO COUNTER THE NEW THREATS AND 

GEOPOLITICAL MANMADE 
 

The article considers preconditions for development of the situational service (public dynamic 
multy-scale environment with communication and content streams) which must be a feature of future 
multifunctional modernised armed forces of Ukraine. Facilities for employment of this type of service to 
overcome challenges, risks and threats for national security of Ukraine of geopolitical, climatic and 
technogenic nature are also regarded in the article. The combined complex of substantial actions chains 
in the sphere of organization and realization of the information and content struggle of contents has to 
become the key element in the implementation of the situational service system of the Ukrainian Armed 
Forces. This complex is assigned for the domain of organization and realization of the information and 
content warfare. The counterparts of such warfare are contents intended for dominance of accents and 
argumentation numbers that must serve the prospects and national interests of Ukraine.   

Keywords: situational service, information and content security, information processes, public 
scenario decisions.  
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БІОЛОГІЧНА ЗБРОЯ НЕЛЕТАЛЬНОЇ ДІЇ.  
КЛАСИФІКАЦІЯ, БОЙОВІ ВЛАСТИВОСТІ, ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ 

 
Аналіз показує, що масове оснащення військ перспективними зразками зброї нелетальної 

дії можливо вже у 2017-2020 рр. Тенденції розвитку засобів нелетальної дії і способів їх 
застосування, визначають необхідність уточнення основ загальновійськового бою, завдань і 
способів захисту військ, розробки рекомендацій з організації та ведення оборони з’єднаннями та 
частинами в умовах застосування зброї нелетальної дії. Зазначені проблеми повинні в 
найближчому майбутньому стати основними напрямками воєнно-наукових досліджень. У 
статті розглянуто загальні підходи до створення, вплив на живу силу та техніку противника, а 
також перспективи використання та створення біологічної зброї. 

Ключові слова: біологічна зброя, нелетальний вплив.  
 
Вступ. У третє тисячоліття людство вступило з глобальними проблемами сучасності.  

Загострення геополітичних, соціально-економічних і екологічних протиріч сучасної епохи в 
першу чергу пов'язано з потребами суспільства в ресурсах, джерелами яких служать 
компоненти середовища проживання людини, і можливість задоволення цих потреб за умови 
збереження і максимально сприятливого її розвитку.  

На формування військово-політичної обстановки у світі впливають процеси активної 
геостратегічної перебудови, становлення нової системи забезпечення глобальної та 
регіональної безпеки. Ці процеси будуть супроводжуватись з одного боку поглибленням 
світової інтеграції, формуванням глобального економічного та інформаційного простору, з 
іншого - загостренням конкурентної боротьби світових економічних і військово-політичних 
центрів за розширення сфер впливу [1]. 

Визнання необхідності гуманізації суспільних процесів, не означає заперечення високої 
значимості військової сили в сучасних умовах і в доступній для огляду перспективі. Вона 
продовжує залишатися гарантом національної безпеки, економічної незалежності і 
міжнародної значущості держави [4]. В умовах економічної глобалізації, коли особливу 
цінність представляє не сама територія як геополітичний простір, а наявні на ній ресурси, 
інфраструктура та комунікації, від використання яких залежить добробут багатьох 
пов'язаних спільним інтересом країн, змінюються пріоритети у військовій сфері, 
висуваються нові вимоги до засобів збройної боротьби. Сучасні засоби ураження, що 
володіють значними руйнуючими можливостями, вже не відповідають соціальним вимогам 
ведення бойових дій. У сучасних війнах та конфліктах застосовується головним чином зброя, 
що впливає кінетичною і тепловою енергією.  Пошук шляхів вирішення існуючих протиріч 
між геополітичною, соціально-економічною та екологічною обстановкою в світі і засобами 
ведення збройної боротьби приводить до розробки перспективних систем зброї, метою 
створення яких є тимчасове позбавлення боєздатності живої сили; функціональне ураження 
озброєння і військової техніки протиборчої сторони; виключення необгрунтованої загибелі 
мирного населення, зниження втрат сил і засобів своїх військ, підвищення ефективності дій 
військ; скорочення часу на виконання бойових завдань; заборона руйнування культурних 
цінностей, збереження соціально-економічної та промислової інфраструктури в районі 
бойових дій; запобігання екологічних катастроф; збереження навколишнього середовища та 
забезпечення морально-психологічної переваги над противником. Часткова реалізація цих 
цілей призвела до створення нового виду зброї - зброї нелетальної дії (ЗНД). Під зброєю 
нелетальної дії пропонується розуміти засоби нелетального ураження противника у збройній 
боротьбі, застосування яких забезпечує тимчасову втрату боєздатності живої сили, 
озброєння, військової техніки та збереження навколишнього середовища. ЇЇ застосування не 
тягне за собою неодмінного летального результату для великої кількості особового складу, 



 120 

який бере участь у збройному протиборстві сторін, а також для мирного населення, що 
знаходиться в зоні військових дій [3].  

Можна виділити велику групу засобів, бойові властивості яких мають загальну 
відмітну ознаку - нелетальний вплив, що дає підставу об'єднати їх в один клас зброї. 
Основними відмітними ознаками бойових властивостей розроблюваних видів зброї 
нелетальної дії є: поворотні (тимчасові) втрати живої сили; багатофакторність вражаючої дії; 
наявність вражаючих факторів регульованої дії; тривалий психотравматичний ефект; 
відсутність генетичних і екологічних наслідків; складність захисту військ, населення та 
ліквідації наслідків її застосування [1]. 

При всьому різноманітті бойових властивостей видів ЗНД, вплив на об'єкти 
обумовлено переважно трьома основними формами енергії, яка є спільною кількісною мірою 
різних форм руху матерії - фізичної, хімічної і біологічної [6]. 

На фізичних принципах випромінювання енергії хвиль різної величини засновані 
кінетичні, акустичні, електромагнітні, теплові та інші види зброї нелетальної дії. 

Хімічна зброя нелетальної дії - вид ЗНД, дія якого викликається енергією перетворень 
хімічно небезпечних речовин в об'єктах впливу, в результаті чого відбуваються оборотні 
функціональні та структурні зміни в живих організмах, виникають тимчасові віддалені 
генетичні, онкогенні, тератогенні та інші відхилення. 

Біологічна зброя нелетальної дії - вид ЗНД, дія якого заснована на використанні енергії 
біологічних перетворень в живих організмах біологічно шкідливих речовин.  Воно здатне 
викликати у людей і тварин оборотні гострі та інфекційні захворювання (інтоксикації), а 
також генетичні, онкогенні, тератогенні та інші порушення. Біологічними засобами 
ураження може також заражатися навколишнє природне середовище. Дуже часто для 
визначення поняття «біологічна зброя» використовують термін «бактеріологічна зброя», 
розуміючи під нею не тільки бактерії та віруси, але і решту хвороботворних агентів. 

В даній статті ми зупинимось саме на біологічних засобах нелетального впливу на 
особовий склад і ОВТ.  Основна перевага біологічної зброї в тому,  що витрати на її 
виготовлення або придбання незрівнянно низькі по відношенню до величезних масштабів 
наслідків її використання,  що є показником її високої ефективності.  Окрім цього в Україні 
існує потужна база для проведення наукових та практичних досліджень в галузі вірусології, 
бактеріології та воєнної медицини. 

Основна частина. Біологічні засоби, призначені для використання у військових цілях 
отримали свій розвиток в першій половині XX століття.  

До біологічних речовин спеціальної дії відносяться бактерії, штами, віруси, грибки, 
найпростіші та рикетсії. Вони можуть вражати живі організми і рослини, озброєння та 
матеріали. Бактерії протягом декількох днів можуть розкладати мастильні матеріали, 
викликати заклинювання двигунів внутрішнього згоряння, закупорку систем подачі палива 
[5]. Зараження такими мікроорганізмами озброєння призводить до утворення раковин і 
областей з нерівномірними характеристиками,  що може призвести до розриву ракети на 
старті або значного відхилення траєкторії її польоту, до роздуття каналу ствола 
артилерійських систем і стрілецької зброї і т.і.   Ведуться розробки біологічних агентів,  які 
впливають на структури дізоксірибонуклеіновой кислоти, притаманні певній етнічній групі. 

Зарубіжні фахівці не виключають, що можливе створення таких мікроорганізмів і 
комах, які зможуть впливати навіть на елементи електронних і електротехнічних пристроїв, 
руйнувати ізоляції, матеріали системних плат, заливальних компаундів, мастил та приводів 
механічних пристроїв. Відомо чимало біометалургічних процесів, в яких за допомогою 
мікроорганізмів з бідних руд і відвалів витягуються цінні метали (включаючи уран), що дає 
підстави припускати можливість модифікації цих процесів з метою виведення з ладу 
озброєння [6]. Властивості мікроорганізмів дають підставу припускати можливість 
створення біологічних біотехногенних нелетальних боєприпасів. 

Біохімічні біотехногенні нелетальні боєприпаси з речовинами спеціальної дії, які 
можуть застосовуватися в ході нанесення ударів ракетними військами і артилерією, авіацією, 
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вогневими засобами механізованих і танкових військ, дистанційного мінування місцевості і 
при створенні інженерних загороджень [5]. 

До основних бойових властивостей біохімічних видів ЗНД відносяться: потужний 
морально-психологічний вплив; висока токсичність, що дозволяє в малих дозах викликати 
оборотне (тимчасове) нелетальне придушення живої сили; велика проникаюча здатність в 
негерметичні споруди та об'єкти військової техніки; скритність застосування; труднощі 
своєчасного виявлення факту застосування і розпізнавання типу речовини спеціальної дії; 
складність захисту військ; тимчасовий вплив. 

У сучасних умовах створені нові різновиди біологічно активних компонентів, що 
дозволяють ефективно впливати на фізичну структуру речовини. Їхня дія полягає у впливі на 
структуру організмів, що не призводить до патологічних змін життєво важливих органів, 
тимчасово виводять їх з ладу на певний час, а також на бойову техніку, деталі машин і 
механізмів, напівпровідникові засоби та засоби електропостачання, біологічним шляхом.  

Біологічні нелетальні речовини поділяються на біогенні та біотехнічні (техногенні) 
засоби.  

Біогенні засоби - впливають на людський організм, та виводять з ладу його на певний 
час або знижують функціональні можливості людини. 

Наслідками їх застосування будуть - втрата життєвої активності на певний час, 
зниження працездатності, галюцинації, слабкість, нестійкість нервової системи, психічні 
розлади. Засоби застосування традиційні. 

Біотехнічні засоби - мікроорганізми, створені біологічним шляхом, які впливають на 
компоненти озброєння і бойової техніки, напівпровідникові засоби та електроприлади.  

У багатьох, промислово розвинених країнах вже створені і експериментально 
випробувані при очищенні забруднень на військових об'єктах,  ліквідації аварій 
нафтотанкерів і на морських бурових платформах бактеріальні штами і інші мікроорганізми, 
які ефективно розкладають нафтопродукти (перетворюють вуглеводні нафти в жирні 
кислоти, що поглинаються природними мікроорганізмами). 

З використанням цих мікроорганізмів відкривається можливість "зараження" сховищ 
пально-мастильних матеріалів противника з тим, щоб зробити ПММ, що там знаходяться, 
непридатним для використання. 

Розкладення палива мікроорганізмами до його непридатності, за проведеними 
оцінками, може зайняти кілька днів. Бактерії, "що утилізують" мастильні матеріали, можуть 
викликати заклинювання двигунів внутрішнього згоряння, закупорку їх паливопроводів і 
систем подачі палива. 

B ході робіт з екологічно чистої утилізації ліквідованих ракет середньої і меншої 
дальності у США успішно застосовувалися біологічні (за допомогою мікроорганізмів і 
ферментів) методи розкладання перхлорату амонію (компонент твердого ракетного палива). 
При "зараженні" такими мікроорганізмами бойових ракет противника в їх твердопаливному 
наповненні можуть виникати раковини, порожнини, області з нерівномірними 
характеристиками, що призводить, як зазначалося раніше, до вибуху ракети на старті або до 
значного відхилення траєкторії її польоту. Крім того, відома велика кількість 
мікроорганізмів, здатних чинити шкідливий вплив на елементи електронних і 
електротехнічних пристроїв (руйнування ізоляції, матеріалів електронних плат, заливальних 
компаундів, мастила і приводів механічних пристроїв). Методами генної інженерії можна 
отримати мікроорганізми, у яких ці властивості розвинені настільки, що дозволяють 
використовувати їх в якості бойових засобів. 
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Таблиця 1 
Характеристика основних біологічних засобів, які можуть використовуватись у 

воєнних цілях 
 

Найменування культури Характер дії Спосіб 
застосування 

Об'єкти застосування 
 

Колекція штамів-
деструкторів нафти. 
Бактеріальні штами 

Розпилення, 
диверсії 

Літаки, 
катери,транспортні 

засоби 
 

Гриби та ціанобактерії Нафтосховища, 
бронетехніка, літаки, 
катери, транспортні 

засоби 

Генетично змінені 
мікроорганізми 

Нафтосховища, 
бронетехніка 

Препарати: таблетки з 
вмістом живих 
мікроорганізмів 

Порушення 
структури і 
можливості 
утилізації 

нафтопродуктів 
Диверсії 

Нафтосховища, 
бронетехніка 

Змішані культури 
мікроорганізмів 

Порушення 
структури 

твердого палива 

Сховища озброєнь, 
техніка 

Бактеріальні штами 

Генетично змінені 
мікроорганізми 

Сульфатредуціруючі бактерії 
в анаеробних умовах 

Склади артозброєння, 
бойова техніка і зброя 
на вогневих позиціях 

Бактерії 

Біодеградація 
вибухових 

речовин 

Розпилення, 
диверсії 

Сховища озброєнь, 
техніка 

 
Висновки. За характером впливу у військових цілях біологічну зброю нелетальнї дії на 

сучасному етапі можна розділити на наступні підвиди:  
порушення структури і можливості утилізації нафтопродуктів, порушення структури 

твердого палива;  
біодеградація вибухових речовин;  
біометалокорозія;  
біодеградація пластмас, гуми.  
Доставка даного виду зброї до об'єкта ураження може здійснюватися існуючими 

засобами доставки, а також різними видами авіаційних і артилерійських боєприпасів. 
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На сучасному етапі розробка та впровадження певних видів біологічної зброї 
нелетальної дії потребує найменших фінансових витрат в порівнянні з іншими видами ЗНД, 
при цьому ефект від її застосування перевищує в рази деякі летальні види зброї.  Тому 
дослідження, пов’язані з розробкою біологічної зброї нелетальної дії в Україні є дуже 
перспективними. Однак, слід пам’ятати, що паралельно з розробкою даного виду зброї треба 
розробляти засоби щодо захисту від неї особового складу, техніки та місцевості. 
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к.т.н., с.н.с. Мирошниченко О.В., к.т.н. Гришин С.П., Бадрук О.А. 
БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ НЕЛЕТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ.  

КЛАССИФИКАЦИЯ, БОЕВЫЕ СВОЙСТВА, ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ 
 
Анализ показывает, что массовое оснащение войск перспективными образцами оружия 

нелетального действия возможно уже в 2017-2020 г. Тенденции развития средств нелетального 
действия и способов их применения, определяют необходимость уточнения основ 
общевойскового боя, задач и способов защиты войск, разработки рекомендаций, организации и 
ведение обороны соединениями и частями в условиях применения оружия нелетального 
действия. Указанные проблемы должны в ближайшем будущем стать основными 
направлениями военно-научных исследований. В статье рассмотрены общие подходы к 
созданию, влияние на живую силу и технику противника, а также перспективы использования 
и создания биологического оружия. 

Ключевые слова: биологическое оружие,  нелетальное воздействие. 
 
 
 

Ph.D. Miroshnichenko O.V., Ph.D. Grishin S..P, Badruk O.A. 
BIOLOGICAL NON-LETHAL WEAPONS. 

CLASSIFICATION, FIGHTING PROPERTIES, PROSPECTS OF CREATION 
 

The analysis shows that the weight equipment of troops promising samples non-lethal weapons may 
already be in 2017-2020, the trend of development of non-lethal means and methods of their application, 
determine the need to clarify the foundations of combined arms combat, objectives and ways of protecting 
troops, develop recommendations, the organization and conduct of defense formations and units in the 
conditions of use non-lethal weapons. These problems have in the near future become main areas of 
military research. The article describes the general approach to the creation, impact on the manpower and 
equipment of the enemy, as well as the prospects for the use and creation of biological weapons. 

Keywords: biological weapons, non-lethal effects. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ ПОСТТРАВМАТИЧНИХ СТРЕСОВИХ ЗМІН У 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІСЛЯ УЧАСТІ У БОЙОВИХ ДІЯХ 
 

У статті викладено результати проведеного за допомогою проективних методів 
дослідження посттравматичних стресових змін особистості після участі у бойових діях.  

Проведені дослідження особистісних змін учасників бойових дій підтверджують 
припущення, що травма настає в результаті реакції іммобілізації (заціпеніння), коли природні 
реакції на стресові події (боротьба чи втеча) неможливі, в наслідок цього величезна енергія, що 
«заморожена» в нервовій системі, виявляється у численних симптомах, відомих як 
посттравматичні стресові розлади (ПТСР). 

Отримані результати дають можливість розробити рекомендації щодо оновлення 
особистості після травматичного досвіду, коли досвід «непереборного» зумовлює не тільки 
негативні зміни, але стає ресурсом особистості, запорукою її стійкості у майбутньому. 

Ключові слова: посттравматичні стресові розлади, іммобілізація, діагностика, оновлення 
особистості 

 
Постановка проблеми. Війна по-різному впливає на психіку і поведінку 

військовослужбовця. Загальновідомо, що у бойовій обстановці людина змушена діяти 
всупереч інстинкту самозбереження і своєї природи заради забезпечення соціальних цілей та 
інтересів.  

Американський фахівець з проблем визначення психологічних наслідків війни 
Р. Габріель зазначає: «Історія показує, що як би добре не були підготовлені війська, якими б 
злагодженими не були їхні дії, якими б умілими і знаючими не були їхні командири, багато 
солдат не витримують тих психологічних навантажень, які навалюються на них в жаху бою», 
оскільки «перебуваючи тривалий час на полі бою, неможливо не страждати від різних 
психологічних розладів» [1]. 

Для того щоб вижити у бойовій обстановці, людина повинна адаптуватися, 
перебудувати весь свій попередній життєвий досвід, тобто змінити рівень пильності, 
швидкість реакцій, стиль поведінки, систему цінностей, смислову і мотиваційну сферу. 

Таке пристосування до стрес-факторів війни виникає з кожним її учасником і 
називається бойовим стресом, який супроводжується кардинальними змінами психіки і 
особистості військовослужбовця, що і дозволяє йому вижити в екстремальній обстановці. 

Однак фізичні і психологічні можливості учасників бойових дій не безмежні, тому що 
кожна людина має певний психологічний або адаптаційний ресурс, який дозволяє долати 
стрес-фактори певної інтенсивності. Якщо інтенсивність або тривалість несприятливих 
впливів перевищує можливості людини, відбувається злам адаптаційного бар'єра і людина 
отримує психічну травму. Таким чином, бойовий стрес може бути не тільки мобілізуючим, 
що сприяє збереженню організму, але й травмуючим, який руйнує організм, психіку й 
нервову систему людини.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Однією з перших робіт, присвячених 
дослідженням впливу травматичних подій на психіку людини, є робота Дж. Еріксона (1867 
р.) «Залізнична та інші травми нервової системи», в якій він описує психічні розлади в осіб, 
які пережили аварії на залізниці. Потерпілі відзначали порушення пам'яті і уваги, 
повторювані жахливі сновидіння, близькі  за змістом до пережитої трагедії. Наявність цих 
симптомів автор пояснював «молекулярним ураженням спинного мозку» і запропонував для 
них термін «railway brain» («залізничний мозок») [11]. 

У 1888  р.  Г.  Оппенгей запровадив діагноз «травматичний невроз»,  у рамках якого 
описав багато симптомів сучасного ПТСР [10].  

Особливої уваги заслуговують роботи швейцарського дослідника Є. Стерлінга (1909, 
1911), які стали основою всієї психіатрії катастроф. Автором було відзначено загальні для 
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всіх постраждалих внаслідок різних екстремальних ситуацій порушення сну: нічні страхіття, 
нав’язливі і повторювані спогади про пережите [5]. 

На відміну від стихійних лих, діючих одноразово, вплив бойових дій на психіку людей 
характеризується тривалістю та багатократністю.  

Вплив травмуючих психіку військовослужбовців подій визнавався російськими 
лікарями ще на початку ХХ століття. Клінічною моделлю для вивчення цього впливу 
послужив психічний стан учасників російсько – японської війни. На прикладі постраждалих 
було описано такі розлади, як «неврастинічний психоз» (П. Автократов), або «гостре 
виліковане слабоумство» (О. Озерецький) [7, 8].  

Під час Першої світової війни було описано такі психічні розлади в учасників бойових 
дій, як «невроз страху» (Клейс, Гаупп, 1916), «артилерійський шок» (Д Майєрс), 
«кулеметний сон» (Є. Краснушкін), вирішальне значення у походженні яких надавалося 
афективним переживанням [2, 7, 8]. Найсильніший вплив на психіку військовослужбовців, на 
думку А. Гервера та Т.Соломона, здійснює артилерійський вогонь [10]. 

Реакції, обумовлені участю у бойових діях, стали предметом широких досліджень 
підчас Другої світової війни.  Це явище у різних авторів називалося по-різному:  «військова 
втома», «бойове виснаження», «військовий невроз», «посттравматичний невроз». Зокрема, у 
1941 р. в одному з перших систематизованих досліджень А. Кардінер назвав це явище 
«хронічним військовим неврозом». Відштовхуючись від ідей З. Фройда, він вводить поняття 
«центральний фізіоневроз», який, на його думку, спричиняє порушення ряду особистісних 
функцій, що забезпечують успішну адаптацію до навколишнього світу. А. Кардінер вважав, 
що військовий невроз має як фізіологічну,  так і психологічну природу.  Він вперше дав 
комплексний опис симптоматики: 1) збудливість і дратівливість; 2) нестримний тип 
реагування на раптові подразники; 3) фіксація на обставинах події, що травмовала; 4) відхід 
від реальності; 5) схильність до некерованих агресивних реакцій (Kardiner, 1941) [5, 11]. 

Подібні типи розладів спостерігалися у в'язнів концентраційних таборів і 
військовополонених [5]. 

Значною мірою уявлення про характер і механізм впливу на людину чинників бойових 
дій розширилися у процесі дослідження психічного здоров’я ветеранів війни у В’єтнамі. У 
численних дослідженнях, присвячених цій проблемі, було виокремлено такі типові 
симптоми, як нав’язливі і повторювані спогади, яскраві образні уявлення, страх, тривога, 
почуття провини, байдужості, втрата звичних інтересів, порушення сну, жахливі сновидіння, 
підвищена збудливість та емоційна неврівноваженість. Ці порушення зустрічалися у 
віддалений від психічної травми час і отримали назву «поств’єтнамський синдром» [5, 11 ]. 

За даними Військово-медичної академії Санкт–Петербурга через 3 місяці і навіть 
більше після повернення з районів бойових дій в Афганістані у 70% військовослужбовців 
спостерігалися відстрочені реакції на бойовий стрес. Найбільш типовими формами 
індивідуальних реакцій у період реадаптації були іпохондричні і психастенічні реакції - 
порушення сну,  підвищена збудливість,  втрата сенсу життя та ін.  зі схильністю до 
імпульсивних розрядів внутрішньої напруги (підвищений рівень агресивності і 
конфліктності), обмеження соціальних контактів із зовнішнім світом (спілкування, як 
правило, здійснювалося з такими ж учасниками бойових дій). Близько половини ветеранів -
афганців заявляли, що в них часто виникають негативні емоційні стани, особливо під 
впливом кінофільмів або публікацій на «афганську тему». 

За даними Санкт–Петербурзького відділення Російського союзу ветеранів Афганістану 
через 10 – 15 років після участі у бойових діях тільки 5% ветеранів змогли успішно 
працювати і досягати успіху у приватному бізнесі. Близько 10% ветеранів продовжували 
службу в ЗС, МВС і ФСБ. Менше 35% ветеранів працювали на державних підприємствах, а 
решта 50% виявилися безробітними або частково безробітними. Разом з тим близько 
половини осіб, які пройшли Афганістан, через 10-15 років після повернення із зони бойових 
дій регулярно зловживали спиртними напоями та наркотичними речовинами, частина з них 
була осуджена за протиправні дії [2]. 
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За даними досліджень, проведених в Україні, у 19% ветеранів афганської війни було 
виявлено клінічний варіант ПТСР, у 25% – окремі симптоми цього розладу.  

Ряд вчених особливе значення у формуванні ПТСР приділяють гендерним 
відмінностям. Було встановлено, що загальна толерантність жінок до психічної травматизації 
нижча за толерантність чоловіків, тобто жінки у порівнянні з чоловіками більш схильні до 
розвитку ПТСР [12]. Проте жіноча реадаптивність до травми перевищує чоловічу, що 
проявляється в частині випадків копіюванням розвинутих ПТСР. Більш висока первинна 
толерантність чоловіків до психічної травми з часом виснажується, що призводить до 
відстроченого розвитку посттравматичних розладів. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, якій присвячується 
означена стаття. Дослідження посттравматичних змін особистості у військовослужбовців 
після участі у бойових діях за допомогою проективних методів. 

Мета статті полягає у дослідженні посттравматичних стресових змін особистості після 
участі у бойових діях.  

Гіпотезою дослідження є припущення,  що травма настає в результаті реакції 
іммобілізації (заціпеніння), коли боротьба чи втеча як природні реакції на стресові події 
неможливі. У результаті цього «заморожена» в нервовій системі енергія виявляється у 
численних симптомах, відомих як посттравматичні стресові розлади (ПТСР). 

Виклад основного матеріалу дослідження. У даний час не має єдиної теоретичної 
концепції, що пояснює етіологію та механізми виникнення і розвитку ПТСР. Наявні декілька 
теоретичних моделей, серед яких можна виділити такі: психодинамічний, когнітивний, 
психосоціальний, психофізіологічний та нейроендокринний підходи і розроблену останнім 
часом мультифакторну теорію ПТСР. Зазначені вище теорії були розроблені в ході аналізу 
основних закономірностей процесу адаптації постраждалих внаслідок травмуючих подій до 
нормального життя. 

Було встановлено, що найбільш ефективними є дві стратегії успішної адаптації 
постраждалих:  1)  цілеспрямоване повернення до спогадів про травмуючу подію з метою її 
аналізу і повного усвідомлення всіх обставин травми; 2) усвідомлення носієм травматичного 
досвіду значення травматичної події. 

У психологічній і медичній практиці постійно підкреслюється зв'язок нашого тіла з 
психікою.  Однак лікарі і психологи,  на жаль недооцінюють всю глибину взаємодії,  що має 
місце в процесі зцілення від травми. Тисячоліттями східні цілителі і шамани визнавали, що 
психіка впливає на тіло і те, що кожна система органів тіла людини рівною мірою 
представлена психічно в структурі свідомості людини. 

Сучасні відкриття в галузі неврології та психоневроімунологіі надали переконливі 
докази щодо існування складної двосторонньої комунікації між свідомістю і тілом. 

Проте теорія залежності функцій тіла від вищої нервової діяльності,  а також психіки 
людини (і навпаки) була обґрунтована ще на початку ХІХ ст. Ж. Ламарком, І. Сєчєновим і 
доповнена П. Лесгафтом. 

Більшість видів терапії травми впливають на психіку за допомогою бесіди, а на мозок 
за допомогою ліків, й це приносить певну користь. Однак згідно із сучасними уявленнями 
травма не зцілюється і не може бути вилікувана до тих пір, поки особа не звернеться до тіла і 
не визнає його найважливішу роль у терапевтичному процесі. 

Згідно з уявленнями тілесно – орієнтованої психології у травми є фізіологічні причини, 
тому що у людини (й тварини) в результаті зіткнення з нездоланною небезпекою, якої не 
можна уникнути, з’являється реакція іммобілізації (заціпеніння). У разі вітальної загрози, 
коли боротьба чи втеча виявляються неможливими, організм інстинктивно обирає реакцію 
завмирання [4, 9]. 

Таким чином, енергія, яка б могла отримати природну розрядку в процесі боротьби або 
втечі, різко зростає й виявляється всередині нервової системи. Отже величезна енергія, що 
«заморожена» у нервовій системі, замість того, щоб розрядитися, виявляється пов'язаною з 
гнітючішими емоційними станами жаху, гніву і безпорадності. 
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Функція нашого організму, яка управляє цією реакцією, є мимовільною і знаходиться у 
примітивних відділах мозку і нервової системи, що відповідають за інстинкти та які наша 
свідомість контролювати не в змозі. Відділи мозку і нервової системи людини, що 
відповідають за мимовільні та інстинктивні реакції, практично нічим не відрізняються від 
відповідних їм відділів мозку ссавців і навіть рептилій. Наш мозок, який часто називають 
триєдиним мозком, включає в себе три важливі системи – інстинктивний, лімбічний 
(керуючий емоціями) та неокортексний (керуючий раціональним мисленням). 

При сприйманні ситуації, що уявляє загрозу для життя, задіяними виявляються спільні 
для нас і тварин частини головного мозку. Тож ключ до вилікування травматичних 
симптомів у людей проявляється в здатності відновлюватися після загрози так, як це роблять 
дикі тварини – вони тремтять і переживають реакцію іммобілізації, а потім знову стають 
рухливими і повертаються до повноцінного функціонування. 

У людей ця межа не так чітко визначена.  Коли ми стикаємося з обставинами,  які 
загрожують нашому життю,  наш раціональній мозок може прийти у замішання і подавити 
наші інстинктивні імпульси, що створює сприятливе підґрунтя для виникнення травми. 
Людина неначе закам'яніла – і це призводить до утворення травматичних симптомів. Якщо 
вона не в змозі завершити повний цикл «іммобілізації» – у неї розвиваються довгострокові 
посттравматичні стресові розлади (ПТСР). 

Травмована особа страждає від страшних і часто таких дивних симптомів як: 
повернення у минуле, занепокоєння, панічні атаки, безсоння, апатія, психосоматичні скарги, 
безпричинні прояви гніву і жорстокості, деструктивність, що приводить її до депресивних 
станів. Багатьом ветеранам війни така картина дуже добре знайома. Місяцями і роками, вони 
можуть розповідати про перенесені страждання, переживати їх знову і знову. Втім 
відчуваючи той самий гнів, страх і біль, вони не можуть пройти через «реакцію 
іммобілізації». 

Крім того,  симптоми травми можуть тривалий час існувати в прихованій формі 
протягом довгих років.  Отже енергія,  що міститься в реакції іммобілізації,  може бути 
трансформована. Соматична терапія травми – це один з найбільш ґрунтовних і продуктивних 
засобів у роботі з травмою. Така терапія об'єднує новітні дослідження психології, фізіології 
та досягнення процесуально орієнтованого підходу в психотерапії (А. Міндел). Суть терапії 
психічної травми полягає в тому, що в її процесі відбувається пробудження тих 
інстинктивних реакцій на травматичну подію, які не були завершені, і їх необхідно 
завершити. 

Базове положення концепції П. Левіна щодо природної здатності до видужання та 
самовідновлення співзвучне з ідеєю про саморегуляцію. Пробудження цих процесів 
відбувається завдяки звернення постраждалого до внутрішніх ресурсів. Уявлення про 
внутрішні ресурси відповідають уявленням Б.В. Зейгарник про засоби опосередкування і 
саморегуляції при вирішенні травматичної ситуацій [4]. 

Ключ до зцілення лежить в тілесно – чуттєвому відчутті. Метод тілесного усвідомлення 
спрямований на активацію, усвідомлення і дезактивацію тілесного переживання 
травматичного досвіду. Суть роботи полягає в тому, що під час тілесних відчуттів 
відбувається пробудження тих природних цілющих процесів, які дозволяють зцілити травму. 
Тілесне відчуття актуалізує у людини, яка переживає травму, незавершені травматичні 
реакції і допомагає їм завершитися. Це завершення відбувається завдяки специфічним 
психологічним і фізіологічним самолікувальним процесам, які виникають в процесі 
тілесного переживання і дозволяють трансформувати травматичні симптоми. 

Основний інструмент для тілесного психотерапевта в роботі з ПТСР –  це зменшення 
дисбалансу роботи вегетативної нервової системи через тілесне усвідомлення відчуття. 
ПТСР супроводжують неприємні, іноді просто вражаючі фізичні відчуття: нервозність, 
неспокій, порушення роботи серця, запаморочення, приливи жару, холоду та ін. Це все 
симптоми дисбалансу вегетативної нервової системи, які можуть виникнути внаслідок 
травми. Ті, що перенесли травму, зазвичай хочуть замаскувати або позбавитись від цих 



 128 

відчуттів, перериваючи зв'язок між тілом і розумом, за допомогою наркотиків, алкоголю або 
шаленої активності чи самодеструктивної поведінки. Однак засіб звільнитися від цих 
симптомів – саме в тому,  щоб вивчити їх,  сфокусувати на них увагу,  а не тікати від них.  У 
результаті інтенсивність цих відчуттів зменшується, з часом вони зникають і з'являється 
відчуття самоконтролю. 

Наша культура страждає від нестачі терпимості до емоційної вразливості травмованих 
людей. Їх змушують занадто швидко пристосовуватися до наслідків ситуації, яка їх 
травмувала. Більшість сучасних культур, включаючи й нашу, вважають, що сила полягає у 
терпінні. Досить часто ми чуємо такі слова: «Ти повинен це забути. Перенеси це з 
посмішкою». 

Більшість людей, використовуючи можливості кори головного мозку (нашої здатності 
раціонально мислити) створюють видимість того, що їм під силу пережити важкі і загрозливі 
події, навіть війну, «без єдиної подряпини». 

Крім того,  процес зцілення може бути блокований безліччю інших способів,  і в тому 
числі ліками, які пригнічують симптоми. Їх прийом може бути корисний для того, щоб 
допомогти травмованій людині повернутися у стабільний стан. Проте, якщо застосовувати їх 
протягом тривалого часу, пригнічуючи природні спроби тіла збалансувати стрес, ліки 
перешкоджатимуть процесу зцілення. 

Механізм дії травми полягає в тому, що цілюща реакція релаксації наступає тільки тоді, 
коли порушення, накопичені організмом в результаті напруги, розряджаються. У тварин цей 
процес протікає спонтанно – сам по собі. Однак у людей все відбувається трохи складніше, 
ніж у тварин. У результаті різних дій, до кінця ще не досліджених механізмів, травматична 
подія закарбовується у психіці.  Навіть забуваючи про неї на рівні свідомості,  ми не 
забуваємо про неї на рівні пам'яті тіла. Воно не дає нам позбавитися збудження – адже 
всередині організму травматична ситуація ще не завершена. Навіть, якщо людина змогла 
вийти із зовнішньої травматичної ситуації (наприклад, із зони обстрілу), вона несе її 
всередині. 

Першим кроком на шляху надання військовослужбовцям психологічної допомоги є 
діагностика виду та рівня психологічних наслідків після його участі у війні. При діагностиці 
перш за все необхідно встановити в анамнезі досліджуваного самого факту переживання ним 
травматичної події. Нами було проведено дослідження 30 військовослужбовців, які брали 
участь у бойових діях в зоні проведення АТО. Крім проективних методик, застосовувалися: 
«Опитувальник перітравматичної дисоціації», «Скорочена шкала оцінки психічного статусу 
MMSE», Бентон – проби і проективні методики дослідження, зокрема, рисункові тести «Дом 
– Дерево – Людина» та «Неіснуюча тварина». 

За даними «Опитувальника перітравматичної дисоціації» у 24 осіб відзначається 
«середній»  рівень дисоціативних розладів.  Середній бал 28  (з 45  можливих);  у 6  осіб 
відзначається рівень дисоціативних розладів – «вище середнього». Підсумковий бал 32 (з 45 
можливих). Переважають почуття, які були під час травматичних подій – страх, 
розгубленість, спогади нереальності всього, що відбувається (особливо при обстрілі).  

Середній бал за шкалою «ММSЕ»  –  26,  що відповідає градації «преддементних 
когнітивних порушень» встановлено у 16 осіб. У 14 осіб відзначається зниження слухової 
пам'яті, активної уваги, легкий когнітивний дефіцит. Підсумковий бал за шкалою «ММSЕ» – 
21, що відповідає градації «деменція легкого ступеня вираженості». При виконанні Бентон – 
проби у 12 військовослужбовців спостерігалися помилки «органічного» типу, персеверації. 

При застосуванні рисованих тестів для виявлення особистісних якостей людини ми 
виходили з того, що вони засновані на принципі проекції, тобто на винесенні зовні своїх 
переживань, уявлень, прагнень тощо. Малюючи той чи інший об'єкт, людина мимоволі 
вияаляє своє ставлення до нього. Навряд чи вона забуде намалювати те, що здається 
найбільш важливим.  Якщо якась тема людину особливо хвилює,  то при зображенні 
з'являтимуться ознаки тривоги. Малюнок – це завжди якесь повідомлення, зашифроване в 
образах.  Дуже важливим є також те,  що у малюнках у першу чергу,  відображається не 
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свідомі установки людини, а її несвідомі імпульси і переживання. Саме тому рисовані тести 
важко "підробити". З огляду на це доповнили стандартне дослідження посттравматичних 
розладів проективними методиками і отримали наступні результати. 

За даними проективної методики «Дом – Дерево – Людина» малюнок майже у всіх 
досліджуваних розташовувался у верхній лівій частині аркуша, що можна трактувати як 
інтрасензитивность, тривожність, можливо, регрес, бажання повернутися у минуле, 
схильність до пошуків задоволення у фантазіях (внутрішня напруженість), відстороненість. 

Контур малюнка – слабкий, розірваний, що підтверджує відчуття невпевненості, 
небезпеки, яке, як правило вказує на наявність органічного чинника або ж почуття сильної 
тривоги. Розірваність контуру також може свідчіть про наявність психотравми. У багатьох 
випадках привертає увагу нереалістичність пропорцій – Будинок, Дерево і Людина однакові 
за розміром, що може вказувати на порушення сприйняття або мислення. 

Особливої уваги потребує зображення фігури Людини. Майже всі досліджувані 
зобразили її схематично – вона складається з паличок, що є показником неблагополучного 
душевного стану людини, а також може свідчить про те, що для досліджуваного спілкування 
на даний час є тягарем. Не можна також виключати, що це є однією з реакцій ПТСР – 
заперечення тілесних імпульсів, дисоціації від свого тіла, "вимкнення тіла", коли людина не 
сприймає "тілесні почуття". Тобто, симптоми травми "знаходяться" не тільки у психіці, а й у 
тілі. Травмуюча подія – це настільки сильна загроза, що у людини, яка її пережила, 
втрачається відчуття безпеки, здатність відчувати себе у цьому світі. Зображення Людини 
часто виконується переривистими лініями, що засвідчує про тривогу, незахищеність 
досліджуваних. Іноді на обличчі робиться акцент на очі, можливо посттравматична реакція – 
«у страху очі великі». 

У проективному тесті «Неіснуюча тварина» нерідко зустрічаються маркери, що 
трактуються як схильність до вербальної агресії, частіше – захисної (осуд, грубість у 
відповідь на зауваження), також такі, що відповідають відчуттю «заземлення», яке 
розуміється як здатність не тільки твердо стояти на ногах у фізичному сенсі, а й як метафора 
«принципу реальності». Чим тісніше контакт з ґрунтом, тим більше навантаження може 
витримати людина і впоратися зі своїми почуттями. Очевидно, до реакції ПТСР слід віднести 
заперечення тілесних імпульсів, дисоціацію відчуття від свого тіла.  

У контурах малюнків, що зазвичай інтерпретуються як відносини з навколишнім 
світом, часто зустрічаються розриви контуру, що зазвичай пов'язують зі сферою конфліктів. 

Таким чином, попередня психологічна діагностика військовослужбовців  підтверджує 
нашу гіпотезу щодо того, що під час травматичної ситуації зростає напруга, що відбивається 
на психіці. А після травматичної ситуації спостерігається неможливість завершити ситуацію, 
тобто відзначаються симптоми «повторення» ситуації (на всіх рівнях психіки) та 
неможливість розслабитись. 

Крім того, люди, які отримали травму, стикаються також з наступним протиріччями: 
а) самостійно зняти збудження накопичене в результаті травми, можливо завдяки 
наближенню до травмуючої ситуації (в реальності чи уявно); б) будь – яке наближення до 
травми викликає біль. 

Тобто, травма ставить особистість у ситуацію, яку можна визначити через 
використання вислову «забути не можна згадувати». Де поставити кому – кожен вирішує у 
відповідності до ситуації. Найчастіше кома ставиться після слова «забути». 

І це невипадково.  Так,  за висловом Є.  Михайлової,  «горевание о всякой потере –  это 
процесс, а жизнь требует немедленного действия, длительного, многотрудного, 
бесконечного. Оно, естественно, переводит в совершенно другое состояние, помогает 
отвлечься – так люди отвлекаются приготовлением поминальной трапезы, – но не позволяет 
сосредоточиться на чувствах» (рос.) [6].  

У такий спосіб, травматичний стрес буде більш сильнішим, якщо людина: а) сприймає 
ситуацію як неможливу; б) не може ефективно протидіяти ситуації (боротися або бігти); в) 
не може розрядити енергію (була у стані заціпеніння). 
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Ці три чинники досить очевидні. Але крім них, є ще четвертий фактор, що виявляється 
ключовим. Його можна описати як присутність у житті людини раніше нерозв'язаних 
травматичних ситуацій. Справа в тому, що чим сильніша травма, тим більше недозволених 
раніше проблем вона «чіпляє»  разом за собою.  Це схоже на камінь,  кинутий у воду:  чим 
більше він, тим сильніше і далі розходяться кола по воді. Більше того, сам по собі незначний 
для людини травматичний досвід може виявитися свого роду спусковим крючком витіснених 
раніше гострих переживань. Він теж буде давати симптоматику травматичного стресу.  

Виходить, що для організму людини травма – це можливість зміцнити свій внутрішній 
світ, можливість психічної інтеграції. Те, що повинно відбуватися (але не завжди 
відбувається) з людьми після травматичного стресу, можна назвати нормальним (чи 
природним) проживанням ситуації. Невипадково одна з найбільш поширених тез про роботу 
з наслідками травми, на думку Б. Колодзіна, це визнання, що травма – це нормальна реакція 
на ненормальні обставини. Мета нормальних постстресових реакцій – дозоване надання 
психіці вражень, допущення тільки того, що людина може переробити на даний момент. 
Таке переживання травми – це спосіб відстрочити зіткнення психіки з жахом, від якого 
можна витратити розум.  

Варто зазначити, що до інтеграції травми (введення її в контекст життя) не можна 
приступати до того, як напруження, що виникло в результаті, не буде знято. Це може 
остаточно відбутися тільки за умови її повного прийняття і визнання факту події. Головний 
результат роботи з інтеграції травми –  усвідомлення того,  що травма тільки частина мене,  
мого життя. Значуща частина, але вона має свої межі і певне значення для мене. 

Знання самою людиною того, як проходить механізм переживання травми, має 
заспокійливу дію. Якщо людина готова до того, що з нею будуть відбуватися певні речі, знає 
що це нормально, то це істотно полегшує її стан. Крім того, ці знання необхідні для того, 
щоб зрозуміти яким чином потенційно травматична ситуація у одних людей спричиняє 
глибокі розлади, а в інших призводить до особистісного зростання, внутрішнього розвитку. 
Переживання травми принципово змінює життя людини. Як це не парадоксально звучить, 
отримання травматичного досвіду дає людині нові можливості.  

За Б. Хеллінгером, це можливість стати «більш повною», ніж людина була раніше. Це 
не означає, що травма є чимось «позитивним». Просто неминучість травми не означає 
неминучість тільки негативних змін.  Як і будь –  який досвід в житті особистості,  вона 
відкриває перед ними різні шляхи її проживання. 

Висновки. Отримані результаті дають можливість у подальшому розробити 
рекомендацій щодо зцілення та оновлення особистості після травматичного досвіду. Отже 
травматичний досвід – це завжди досвід того, що треба перебороти. Особистість перший раз 
стикається з тим, що вона не може контролювати, що вище звичайного людського розуміння. 
У фокус сприйняття потрапляє щось вище, більше, ніж повсякденне життя. І це той досвід, 
який може дати людині дуже багато. За умови успішного проживання травматичного 
досвіду, який спочатку здавався непереборним, людина стає більш сильною і витривалою. 
Досвід «непереборного» – це ресурс особи, запорука її стійкості в майбутньому. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ СТРЕССОВЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПОСЛЕ УЧАСТИЯ В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ 
 

В статье изложены результаты исследования посттравматических стрессовых 
изменений личности после участия в боевых действиях, проведеного с помощью проективных 
методов. 

Проведенные исследования личностных изменений участников боевых действий 
подтверждают предположение, что травма наступает в результате реакции иммобилизации 
(оцепенения), когда естественные реакции на стрессовые события (борьба или бегство) 
невозможны, в следствие чего огромная энергия, «замороженная» в нервной системе, 
проявляется в многочисленных симптомах, известных как посттравматические стрессовые 
расстройства (ПТСР). 

Полученные результаты дают возможность разработать рекомендации по обновлению 
личности после травматического опыта, когда опыт «непреодолимого» определяет не только 
негативные изменения, но становится ресурсом личности, залогом ее устойчивости в будущем. 

Ключевые слова: посттравматические стрессовые расстройства, иммобилизация, 
диагностика, обновление личности. 

 
Ph.D. Pavelkо I.I. 

THE RESEARCH OF PERSONAL POSTTRAUMATIC STRESS CHANGES IN THE 
MILITARY AFTER TAKING PART IN THE HOSTILITIES 

 
The article presents the results of a study of post-traumatic stress personality changes after 

participating in hostilities using projective techniques. 
The studies of personality changes combatants confirm the assumption that the injury occurs as a 

result of the reaction of immobilization (torpor), when the natural response to a stressful event (fight or 
flight) are not possible, resulting in tremendous energy, "frozen" in the nervous system, manifested in 
numerous symptoms, known as post-traumatic stress disorder (PTSD). 

The results make it possible to develop recommendations on updating the identity after a traumatic 
experience, when the experience of the "irresistible" brings not only negative changes, but becomes a 
resource person, guarantee its sustainability in the future. 

Keywords: post-traumatic stress disorder, immobilization, diagnostics, update the individual. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ОПЕРАТИВНОГО 
КОМАНДУВАННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ДІЙ В КІБЕРПРОСТОРІ В ІНТЕРЕСАХ 

СТАБІЛІЗАЦІЙНОЇ (АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ) ОПЕРАЦІЇ 
 

Кіберскладова інформаційної війни між Російською Федерацією та Україною охоплює 
справжні “війни“ між російськими та українськими користувачами різних соціальних мереж, 
здійснюються практично щоденні DDoS-атаки на різні інформаційні ресурси, в обох країнах 
намагаються спотворити офіційну інформацію. Щоденно відмічаються факти злому тих чи 
інших ресурсів з конфіденційною інформацією, приватних облікових записів електронної пошти, 
аккаунтів соціальних мереж тощо. Це потребує розробки рекомендацій щодо збільшення 
можливостей оперативного командування при проведенні дій в кіберпросторі в інтересах 
стабілізаційної (антитерористичної) операції, які полягають у збільшенні можливостей 
Оперативного командування щодо проведення дій в кіберпросторі шляхом встановлення 
постійної взаємодії та залучення до виконання завдань патріотично налаштованих громадських 
організацій, які займаються діяльністю в кіберпросторі. 

Ключові слова: інформаційна війна, гібридна війна, оперативне командування. 
 

Постановка проблеми. За словами генерал-майора Франка ван Каппена: “Держава, яка 
веде гібридну війну, укладає оборудку з недержавними виконавцями – бойовиками, групами 
місцевого населення, організаціями, зв'язок із якими формально повністю заперечується. Ці 
виконавці можуть робити такі речі, які сама держава робити не може, тому що будь-яка 
держава зобов'язана дотримуватися Женевської конвенції та Гаазької конвенції про закони 
сухопутної війни, домовленості з іншими країнами”. 

Певний інтерес становить роль інформаційних заходів в гібридній війні. З впевненістю 
можна сказати, що саме інформаційні заходи є визначальними для даного типу війни. 

Сьогодні з боку Російської Федерації проводиться потужна інформаційна кампанія,  
спрямована на дестабілізацію суспільно-політичної обстановки та деморалізацію населення 
України. Під впливом цієї інформаційної кампанії радикалізувались сепаратистські настрої в 
окремих регіонах України і сформувались умови для проведення спеціальних операцій щодо 
розгортання рухів опору та диверсійно-розвідувальної (особливо) в Донецькій та Луганській 
областях. Одночасно з цим керівництвом Росії здійснюється потужний інформаційний вплив 
на населення Російської Федерації з метою його переконання у правильності та необхідності 
власних дій та на міжнародну спільноту з метою зменшення тиску країн світу на Росію,  а 
також, виправдання власних дій. 

Під впливом російської пропаганди збуджувалися маси населення в Криму та на Сході 
України, формувалися та поширювалися сепаратистські настрої, тобто формувалася основа 
для появи нерегулярних збройних формувань. 

В подальшому під впливом інформаційних заходів відповідні настрої в регіонах 
конфлікту закріплювались та поширювались, загострювались протиріччя між населенням 
даних регіонів з одного боку,  державною владою та силовими структурами України –  з 
іншого. 

Постійно проводяться інформаційні заходи щодо залякування особового складу наших 
військ та населення. Офіційними російськими ЗМІ та бойовиками розповсюджується 
інформація про значні втрати серед українських силових структур, власні ж – 
применшуються; про неминучість краху української держави, про некомпетентність 
керівництва, неспроможність чинної влади врегулювати ситуацію тощо. 

Крім інформаційно-психологічної складової, окремо слід виділити кіберскладову 
інформаційної війни між Російською Федерацією та Україною. Вона охоплює справжні 
“війни“ між російськими та українськими користувачами різних соціальних мереж; практично 
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щоденні DDoS-атаки, які здійснюються на різні інформаційні ресурси в обох країнах; намагання 
спотворити офіційну інформацію (наприклад щодо результатів виборів). “Війна в кіберпросторі” 
між Росією та Україною ведеться з застосуванням нових шпигунських програмних засобів 
(наприклад – хробак Уроборос) та іншого шкідливого програмного забезпечення. Щоденно 
відмічаються факти злому тих чи інших ресурсів з конфіденційною інформацією, приватних 
облікових записів електронної пошти, аккаунтів соціальних мереж тощо.  

Безпосередньо в районі конфлікту відмічається посилена робота засобів контролю 
радіо простору та радіоелектронної розвідки. Прослуховуються практично всі радіомережі, 
включаючи мережі стільникового та супутникового зв’язку. Виявлена інформація відразу ж 
застосовується для організації вогневого ураження, диверсій, засідок тощо. 

Таким чином, постає задача розробки рекомендацій щодо збільшення можливостей 
оперативного командування при проведенні дій в кіберпросторі в інтересах стабілізаційної 
(антитерористичної) операції. 

Виклад основного матеріалу. Завдання, які потребують проведення дій у 
кіберпросторі в інтересах стабілізаційної операції Оперативного командування Збройних 
Сил України можна визначити за напрямами: 

Моніторинг кіберпростору, розвідка та інформаційно-аналітична діяльність має 
здійснюватися постійно з метою виявлення, оцінювання та прогнозування розвитку 
інформаційних загроз проведенню стабілізаційної операції Оперативного командування;  
виявлення інформації, важливої для проведення стабілізаційної операції; виявлення 
дезінформації; аналізу ефективності проведених інформаційних заходів. 

Дії щодо захисту власного кіберпростору: 
1. Інформування Командування оперативне командування (ОК) про виявлені 

інформаційні загрози; 
2. Організація нейтралізації інформаційних загроз, пов’язаних з проведенням 

противником заходів інформаційно-психологічного впливу на Командування ОК; 
3. Організація нейтралізації інформаційних загроз, пов’язаних з дезінформуванням 

противником Командування ОК; 
4. Організація захисту інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-

телекомунікаційних систем ОК; 
5. Організація захисту особового складу Збройних Сил України від негативного 

інформаційно-психологічного впливу, який реалізується в кіберпросторі; 
6. Організація захисту об’єктів систем управління військами від фізичного (вогневого) 

ураження та радіоелектронного подавлення, які можливі при проведенні противником 
комплексу заходів інформаційної боротьби; 

7. Організація комплексу заходів протидії технічним видам розвідки противника; 
8. Організація технічного та криптографічного захисту інформації в інформаційно-

телекомунікаційна система (ІТС) ОК; антивірусного захисту об’єктів інформаційної 
діяльності ОК. 

Інформаційні дії щодо активного впливу на кіберпростір противника та світовий: 
1. Інформаційно-психологічний вплив на керівний склад противника, вороже 

налаштованих лідерів політичних, релігійних та громадських організацій, лідерів незаконних 
збройних формувань з метою їх деморалізації, залякування, провокування, спонукання до 
потрібних дій, переконання, дискредитації, компрометації тощо; 

2. Підготовка та розповсюдження дезінформаційних матеріалів з метою введення 
противника в оману в інтересах виконання бойових завдань військ (сил) Збройних Сил 
України, інші військові формування та правоохоронні органи; 

3. Порушення нормального функціонування (виведення з ладу) інформаційних, 
телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем противника шляхом 
проведення кібератак та спеціальних заходів технічного впливу; 



 134 

4. Порушення конфіденційності, доступності та цілісності інформації в інформаційно-
телекомунікаційних системах противника шляхом проведення кібератак та розповсюдження 
спеціального апаратного та програмного забезпечення; 

5. Інформаційно-психологічний вплив на особовий склад військ противника, 
незаконних збройних формувань, вороже налаштоване цивільне населення в районі 
виконання бойових завдань з метою їх деморалізації, внесення розколу (дезінтеграції), 
виклику відчуття паніки та безперспективності власних дій; 

6. Інформаційна робота з нейтрально та дружньо налаштованим цивільним населенням 
в районі виконання бойових завдань з метою їхньої підтримки та заспокоєння, інформування 
про зміст та сутність політики держави (особливо стосовно регіону,  де проживає це 
населення), залучення до заходів цивільно-військового співробітництва (відновлення 
інфраструктури, спільна охорона громадського порядку і забезпечення законності, підтримка 
діяльності органів місцевої влади, організація розповсюдження гуманітарної допомоги 
тощо), залучення до виявлення та збору інформації в інтересах виконання бойових завдань; 
попередження та нейтралізації пропаганди противника; 

7. Блокування роботи (захоплення, виведення з ладу, знищення) телевізійних та радіо 
засобів пропаганди противника, виявлення та вилучення друкованих засобів пропаганди 
противника, нейтралізація інформаційних ресурсів противника в Інтернет; 

8. Організація фото, відео документування результатів виконання бойових завдань, 
заходів цивільно-військового співробітництва, порушення противником норм міжнародного 
гуманітарного права (вбивства цивільного населення, захоплення та катування заручників, 
насильство над дітьми, жінками та особами похилого віку, знищення історичних пам’яток, 
об’єктів культури, пошкодження цивільної інфраструктури тощо); 

9. Організація роботи засоби масової інформації (ЗМІ) з метою висвітлення позитивної 
інформації про власні дії, негативної – про дії противника; попередження витоку негативної  
та критично важливої інформації; 

10. Розповсюдження в світовому інформаційному просторі позитивної інформації про 
власні дії, негативної – про дії противника. 

11. Визначення критично важливих об’єктів інформаційної інфраструктури противника 
(вузли зв’язку, комутатори, інформаційні центри, телерадіоцентри, засоби радіоелектронної 
розвідки та боротьби тощо)  та внесення їх до планів вогневого ураження та 
радіоелектронного подавлення. 

Перераховані завдання відносяться до завдань інформаційної боротьби, яка відповідно 
до перспективних поглядів на систему застосування Збройних Сил України може вестися у 
формі інформаційної операції. 

Рекомендація: дії у кіберпросторі в інтересах стабілізаційної операції ОК проводити 
узгоджено з інформаційною операцією Збройних Сил України. 

Рекомендації щодо організації управління діями в кіберпросторі в штабі Оперативного 
командування. 

В структурі Оперативного командування штатний орган управління, функції якого 
стосуються організації дій в кіберпросторі, відсутній. Частково завдання захисту інформації 
та забезпечення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем вирішуються органами 
захисту інформації та криптології, а також, органами безпеки зв’язку. Однак, покласти на ці 
органи весь спектр завдань дій в кіберпросторі неможливо, тому що ці дії безпосередньо 
стосуються не тільки завдань захисту власного кіберпростору Оперативного командування, а 
й моніторингу та активного впливу на кіберпростір (при проведенні заходів виявлення та 
перевірки інформації, важливої для проведення стабілізаційної операції; інформаційно-
психологічного впливу на противника; інформування населення в операційній зоні; 
цивільно-військового співробітництва;  блокування інформаційних ресурсів противника; 
збору та висвітлення фактів порушення противником норм міжнародного гуманітарного 
права тощо). 
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Ці завдання вирішуються центрами (загонами) інформаційно-психологічних операцій, 
військовими ЗМІ та регіональними медіацентрами, групами цивільно-військового 
співробітництва, органами морально-психологічного забезпечення, військовими частинами 
(підрозділами) радіоелектронної боротьби. 

Рекомендація: в штабі ОК створити під керівництвом начальника штабу позаштатний 
орган управління заходами інформаційної боротьби, до складу якого включити 
представників: 

Управління (відділу) розвідки; 
Центру (загону) інформаційно-психологічних операцій (ІПсО), який виконує завдання в 

операційній зоні Оперативного командування; 
Прес-центру (прес-служби) Оперативного командування; 
Групи цивільно-військового співробітництва; 
Відділу по роботі з особовим складом; 
Відділу зв’язку; 
Відділу захисту інформації та криптології; 
Відділу радіоелектронної боротьби. 
Можливості Оперативного командування щодо проведення дій в кіберпросторі можуть 

бути суттєво збільшені за рахунок організації взаємодії з відповідними державними 
структурами та громадськими організаціями. 

Так, тільки одна з подібних організацій, “Українські кібервійська” в інтересах 
антитерористичної операції на Сході України регулярно проводить заходи щодо: 

блокування сайтів противника в Інтернет; 
блокування доступу до “електронних гаманців” в платіжних системах WebMoney, 

PayPal та інших, на які збираються кошти для незаконних збройних формувань; 
перехоплення управління маршрутизаторами на території противника 

(самопроголошених ДНР та ЛНР, частково – на території РФ); 
перехоплення управління та висвітлення інформації з Web-камер, розміщених на 

тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим; 
отримання доступу до електронної пошти та облікових записів соціальних мереж 

терористів. 
Рекомендація: збільшити можливості Оперативного командування щодо проведення 

дій в кіберпросторі шляхом встановлення постійної взаємодії та залучення до виконання 
завдань патріотично налаштованих громадських організацій, які займаються діяльністю в 
кіберпросторі. 

Висновки. 
1. Дії у кіберпросторі в інтересах стабілізаційної операції ОК повинні проводитись в 

постійній взаємодії з управлінням (відділом) військово-цивільної адміністрації в операційній 
зоні, відповідальним за реалізацію державної інформаційної політики та забезпечення 
інформаційної безпеки. 

2. Для управління діями в кіберпросторі в штабі ОК необхідно створити під 
керівництвом начальника штабу позаштатний орган управління заходами інформаційної 
боротьби, до складу якого включити представників управління (відділу) розвідки; центру 
(загону) ІПсО, який виконує завдання в операційній зоні Оперативного командування; прес-
центру (прес-служби) Оперативного командування; групи цивільно-військового 
співробітництва; відділу по роботі з особовим складом; відділу зв’язку; відділу захисту 
інформації та криптології; відділу РЕБ. 

3. Збільшити можливості Оперативного командування щодо проведення дій в 
кіберпросторі можливо шляхом встановлення постійної взаємодії та залучення до виконання 
завдань патріотично налаштованих громадських організацій, які займаються діяльністю в 
кіберпросторі. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО УВЕЛИЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ОПЕРАТИВНОГО КОМАНДОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДЕЙСТВИЙ В 
КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ В ИНТЕРЕСАХ СТАБИЛИЗАЦИОННОЙ 

(АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ) ОПЕРАЦИИ 
 

Киберсоставляющая информационной войны между Российской Федерацией и Украиной 
охватывает настоящие «войны» между российскими и украинскими пользователями различных 
социальных сетей, осуществляются практически ежедневные DDoS-атаки на различные 
информационные ресурсы, в обеих странах пытаются исказить официальную информацию. 
Ежедневно отмечаются факты взлома тех или иных ресурсов с конфиденциальной 
информацией, частных учетных записей электронной почты, аккаунтов социальных сетей и 
тому подобное. Это требует разработки рекомендаций по увеличению возможностей 
оперативного командования при проведении действий в киберпространстве в интересах 
стабилизационной (антитеррористической) операции, заключающиеся в увеличении 
возможностей оперативного командования по проведению действий в киберпространстве 
путем установления постоянного взаимодействия и привлечения к выполнению задач 
патриотически настроенных общественных организаций, которые занимаются 
деятельностью в киберпространстве. 

Ключевые слова: информационная война, гибридная война, оперативное командование. 
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RECOMMENDATIONS FOR INCREASING THE OPPORTUNITIES OPERATIONAL 

COMMAND AT CARRYING OUT ACTION IN CYBERSPACE FOR STABILIZATION (ANTI-
TERRORIST) OPERATIONS 

 
Cyber component information war between the Russian Federation and Ukraine is covered by this 

"war" between the Russian and Ukrainian users of different social networks, carried out almost daily 
DDoS-attacks on various information resources in both countries are trying to distort the official 
information. Daily notes the hacking of various resources of confidential information, private e-mail 
accounts, social networking accounts and the like. This requires the development of recommendations to 
increase the capacity of operational command during the action in cyberspace in the interests of 
stabilization (anti-terrorism) operations is to increase the capacity of operational command for the action 
in cyberspace by establishing a permanent cooperation and involvement in tasks patriotic public 
organizations, which are engaged in activities in cyberspace. 

Keywords: information warfare, hybrid warfare, the operational command. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 355/359.07                                                          к.політ.н. Турченко Ю.В. (ВІКНУ) 
 

ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У ЗДІЙСНЕННІ ДЕСТРУКТИВНИХ 
ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ВПЛИВІВ НА ОСОБОВИЙ СКЛАД ВІЙСЬК 

(СИЛ) ТА ОРГАНИ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Встановлено можливість використання соціальних мереж у здійсненні деструктивних 
інформаційно-психологічних впливів на особовий склад військ (сил) та органи військового 
управління. З’ясовано, що ефективність використання соціальних мереж для здійснення 
інформаційно-психологічного впливу, в першу чергу пов’язана із можливістю створення у них 
різних віртуальних спільнот (груп) за певними інтересами. Доведено можливість здійснення 
впливу через соціальні мережі та доцільність здійснення моніторингу загроз у таких мережах. 
Обґрунтовано необхідність розробки та впровадження на озброєння ЗСУ сучасних 
інформаційних систем для забезпечення виконання завдань протидії негативному інформаційно-
психологічному впливу, як на етапі виявлення, так і на етапі нейтралізації його проявів.  

Ключові слова: соціальні мережі, моніторинг загроз, інформаційні процеси (дії), негативний 
інформаційно-психологічний вплив, протидія, воєнна сфера, інформаційна безпека, інформація. 
 

Постановка проблеми. Морально-психологічний стан особового складу військ (сил) та 
органів військового управління є однією із основних складових, які забезпечують 
можливість реалізації придбаних практичних навичок та умінь у ході виконання ними 
службових обов’язків та бойових завдань.  Рівень такого стану залежить від психологічних 
особливостей кожної людини, ступеню її готовності до спротиву зовнішнім деструктивним 
інформаційно-психологічним впливам (ІПсВ), який забезпечується відповідною 
підготовкою, що ведеться перед призначенням на відповідні посади, та підтримується 
відповідними структурами Міністерства оборони (МО) України.  
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Враховуючи постійну потребу людини в отриманні інформації кожна особа, у будь-
якому випадку, сприймає повідомлення позитивного, нейтрального та деструктивного 
характеру. Сукупність таких повідомлень формує базу знань особи для оцінювання поточної 
обстановки, її можливого розвитку. Такі дані є основою для прийняття рішень щодо 
подальшої послідовності дій, які, в залежності від ступеню загроз реалізації особистих 
потреб, можуть сприяти або знижувати якість виконання посадових обов’язків. 

Пріоритетним завданням військової політики економічно розвинених держав світу на 
сучасному етапі є інформатизація збройних сил. Перевага у ступені інформованості стає 
неодмінною умовою перемоги у війні, що переконливо доводить досвід збройних конфліктів 
і локальних війн, а також проведення антитерористичної операції силовими структурами 
України. Разом з тим, стрімкий розвиток і впровадження інформаційних технологій у 
системах управління військами та зброєю обумовлює появу широкого спектру загроз 
інформаційній безпеці таких систем. За рахунок охоплення телекомунікаційними системами 
практично будь-якого місця можливого перебування людини та портативні засоби 
підключення до них створюють умови здійснення постійного ІПсВ на неї.  Це особливо 
загострює актуальність розробки тематики удосконалення системи протидії деструктивним 
інформаційним впливам. 

Одним із можливих шляхів запобігання деструктивних впливів на особовий склад є 
своєчасне виявлення доступних для сприйняття деструктивних загроз в інформаційній сфері. 
Реалізувати таке завдання можливо шляхом вдосконалення системи виявлення негативного 
ІПсВ на особовий склад військ та органів військового управління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Застосування інструментарію соціальних 
мереж у здійсненні інформаційно-психологічного впливу широко дискутується 
дослідниками. Серед провідних теоретиків, які вивчали проблематику впливу на суспільну 
свідомість, зокрема і під час проведення інформаційних операцій, варто назвати 
Г. Почепцова, Г. Ортега-і-Гасета, Д. Ольшанського, Г. Лебона, Г. Тарда, Е. Фрома, 
І. Панаріна, М. Лібікі, М. Маклюена, К. Юнга, С. Кара-Мурзу, С. Московічі тощо. Серед 
вітчизняних та зарубіжних праць щодо оцінювання морально-психологічного стану 
особового складу різних військових формувань і в цілому військ (сил),  слід виділити 
дослідження І. Замаруєвої, В. Остроухова, Г. Перепелиці, які мають суттєве теоретичне та 
практичне значення [14-16]. 

Метою статті є використання інструментарію соціальних мереж у здійсненні 
деструктивних інформаційно-психологічних впливів на особовий склад військ (сил) та 
органи військового управління. 

Виклад основного матеріалу. Останнім часом Інтернет стає пріоритетним 
середовищем здійснення інформаційного впливу на формування громадської думки, 
прийняття політичних, економічних і військових рішень. Можливість ефективного 
впровадження методів деструктивного ІПсВ в мережі Інтернеті пов’язано з тим, що, в 
інформаційному суспільстві на базі соціальних мереж створюються віртуальні спільноти 
(групи), які набувають своєї популярності завдяки широкому спектру можливостей щодо 
обміну різнотипної інформації серед користувачів мережі [6]. Під соціальною мережею 
мається на увазі соціальна структура, яка складається з множини агентів (користувачів, груп, 
та суспільств) та визначеної на ній множини відносин (інформаційної взаємодії, знайомств, 
участі у групах та суспільствах). У рамках даних відносин у мережі відбуваються різні 
інформаційні процеси. Таким чином, користувачі є реальними суб’єктами інформаційного 
діяльності,  що може призводити до провокування виникнення конфліктів у суспільстві 
[9, С. 192-199]. 

Ефективність використання соціальних мереж для здійснення ІПсВ пов’язана 
із можливістю створення у них різних віртуальних спільнот (груп) за певними інтересами, 
завдяки яким можливо наповнити інформаційний простір необхідними даними, приховуючи 
при цьому конкретні цілі певних осіб. Створена віртуальна спільнота (група), свідчить про 
наявність осіб, здатних до сприйняття ідей, що поширюються, а зростання чисельності групи 



 139 

показує можливий рівень ефективності ІПсВ. Сформована віртуальна спільнота людей може 
стати основою для утворення реальних організацій терористичної чи кримінальної 
спрямованості зі структурою, яку складно виявити [4, c. 28-35]. 

Аналізуючи соціальні мережі в контексті інформаційних війн, слід приділити увагу 
психологічним явищам, які роблять мережі привабливими для здійснення інформаційно-
психологічного впливу на користувачів. Окремо, доцільно виділити наступні явища, такі як: 
явище “Спіраль мовчання” (Е. Ноель-Нойман); стадний інстинкт у соціальних мережах; 
довіра всьому опублікованому в мережі; присутність лідерів думок; прагнення самореалізації 
чи заміни реальності. Таким чином, модель комунікації німецької Е. Ноель-Нойман полягає в 
тому, що мас-медіа можуть маніпулювати громадською думкою за рахунок надання слова 
представникам меншості і замовчування думок більшості. Пов’язаним із вищезгаданою 
моделлю є явище “стадного інстинкту”. Сам принцип стадного інстинкту полягає в тому, що 
людина за своєю природою – істота колективна, групова. І один з механізмів виживання в 
групі полягає в тому,  щоб у більшості випадків вести себе так само,  як і всі,  а також 
переймати досвід інших [13]. “Стадний інстинкт” безпосередньо проявляється в тому, що 
людина, спостерігаючи велику кількість відгуків, надає такому повідомленню більшого 
значення та приєднується до більшості, а при наявності малої кількості відгуків частіше 
залишає повідомлення без достатньої уваги.  

Б. Ковалевич зазначає, “що подібне відбувається і з діяльністю груп: людина із більшим 
задоволенням приєднається до групи, аудиторія якої складає кілька десятків тисяч, аніж до 
маленької групи із декількома десятками учасників. Цікавим залишається явище повної 
довіри всій інформації, яка публікується в мережі. Користувач переважно не перевіряє 
отриману інформацію і приймає її за достовірну, тільки на основі того, що вона публікується 
солідною групою із значною аудиторією. У цьому аспекті варто зауважити і явище 
виникнення “лідерів думок”, які можуть бути представлені, як окрема незалежна особистість 
або ж група чи сторінка в соціальній мережі. Саме їм користувач довіряє беззаперечно, 
навіть іноді вважаючи їх найбільш достовірним джерелом у певних питаннях, упускаючи те, 
що вони можуть і не бути спеціалістами в даній сфері. За допомогою таких “лідерів думок” 
держава чи корпорація може забезпечувати прихильність користувача до них або ж 
переконувати користувачів у власних ідеях, нав’язуючи їм власне бачення конкретних 
важливих подій, явищ у різних сферах функціонування держави та суспільства”[11]. Слід 
зазначити, що важливим залишається прагнення користувача до самореалізації в мережі, 
примірити на себе іншу роль або ж вільно виголошувати свої думки, прикриваючись 
анонімністю,  яку надає мережа.  В той же час віртуальність життєдіяльності людини 
посилюється за рахунок відчуття того,  що віртуальна реальність є менш агресивною до 
людини і в значній мірі підконтрольна їй. Також прагнення людини до віртуалізації свого 
життя часто обумовлене бажанням зробити своє життя більш яскравим, таким, що містить 
цікаві події та сильні емоційні почуття [1]. Вищезазначені дії призводять до того, що 
кількість користувачів соціальних мереж збільшується з кожним роком. Користуючись 
конкретними даними, зазначимо, що аудиторія соціальної мережі “Facebook” становить 
більше одного мільярда користувачів, “Twitter”, “Google+”, “Vk.com” – більше 
200 мільйонів, “LinkedIn” та “Odnoklassniki.ru” – більше 100 мільйонів. 

Крім того, що одним з головних факторів, що пояснює можливість здійснення ІПсВ на 
користувача соціальної мережі є залежність користувача від соціальних мереж, яка 
викликана певною зацікавленістю. Зацікавленості об’єктів соціальними мережами 
обумовлена наступними причинами: можливості отримання різноманітної інформації; 
верифікація ідей через участь у взаємодії у соціальній мережі; соціальна вигода від 
контактів; рекреація; стирання традиційних обмежень реального життя; формування 
самобутньої культури спілкування; можливість постійної зміни статусу учасників 
комунікації; особливості взаємодії текстового і візуального контенту; психологічний ефект. 

Виявити ІПсВ у соціальній мережі можливо шляхом побудови її моделі. Маючи модель 
інформаційного впливу можливо ставити та вирішувати завдання інформаційного 
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управління – якими повинні бути інформаційні впливи, щоб досягнути від суб’єкта 
необхідної поведінки. Об’єкту впливу надається інформація про ситуацію та процес, що 
склався, при цьому іншу інформацію намагаються зробити для нього недоступною. В таких 
умовах об’єкт змушений обирати лінію поведінки, орієнтуючись головним чином на цю 
інформацію. У такий спосіб йому нав’язується упереджене ставлення до ситуації, що 
склалася. 

На практиці виділяють такі основні елементи мережі (рис. 1.) [12]: 
– зовнішній вузол (ЗМІ, інші інформаційні джерела); 
– зовнішній суб’єкт, який здатний впливати на процеси у соціальній мережі 

(політичний діяч, представники партії, комерційна організація); 
– соціальна мережа у цілому або підмережа (множина вузлів, яка виділена за 

конкретною ознакою та зв’язки між ними); 
– користувачі мережі; 
– вузол мережі (агент); 
– інформаційне повідомлення (пост, коментар, повідомлення); 
– інформаційний об’єкт – подія, персона; 
– інформація – опис деяких інформаційних об’єктів у інформаційному повідомлені; 
– думка (розсуд по деякому питанню, точка зору на об’єкт, оцінка). 

Суспільство 

Соціальні 
мережі 

Засоби масової 
інформації 

 

Інформаційні впливи 
зовнішніх суб’єктів Віртуальні дії 

Події 
 

Рис. 1. Спрощена модель соціальної мережі 
 

Вплив на процеси у соціальній мережі здійснюють зовнішні фактори (події) з боку 
зовнішніх суб’єктів. Зовнішні суб’єкти можуть бути зацікавлені у досягненні мережею 
певного цільового стану: необхідного ступеня зв’язку (або навпаки роз’єднаності) мережі, 
формуванні необхідної інформованості у мережі, формуванні певної суспільної думки у 
мережі. 

Зовнішній вплив, може призвести до впливу на користувача соціальної мережі, у 
результаті чого користувач може публікувати інформаційні повідомлення (пости, коментарі, 
записи) на своїй сторінці, які містять відповідні інформаційні об’єкти (події, персоналії). 
Публікація інформаційних повідомлень призводить до поступового формування думок та 
тверджень відносно інформаційних об’єктів (при цьому користувачі формують та змінюють 
свою думку за тими чи іншими питаннями під впливом інших членів мережі, які мають 
більш високий авторитет). У подальшому думки та твердження здатні викликати конкретні 
дії (наприклад, різке зростання попиту на деякий товар, стихійну масову акцію протесту, 
флешмоби тощо). 

Таким чином, процес формування інформаційного простору в соціальних мережах 
можливо представити сукупністю наступних елементів (рис. 1.): 

– агенти зовнішнього впливу –  це Інтернет-ЗМІ,  блоги політиків,  відомих людей,  які 
функціонують у інформаційному просторі Інтернет та є суб’єктами управління віртуальними 



 141 

спільнотами щодо їх інформаційного наповнення, формування ідеології віртуальних 
спільнот; 

– віртуальні спільноти, які функціонують у інформаційному просторі соціальних 
мереж з метою досягнення визначених цілей (деструктивного, конструктивного характеру). 
Характеризуються наступними інформаційно-психологічними зв’язками: 

– одностороннім зв’язком з агентами зовнішнього впливу, як об’єкт ІПсВ; 
– одностороннім зв’язком з тіню віртуальної спільноти, як суб’єкт ІПсВ; 
– двостороннім зв’язком з іншими віртуальними спільнотами, з метою конкуренції 

ідеології віртуальних спільнот в інформаційному просторі. 
 

Вплив зовнішніх агентів на 
формування ідеології 

віртуальної спільноти та 
процесу її функціонування 
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Віртуальна 
спільнота 

  
 
 Конкуруючі 

віртуальні спільноти 
 

Конкуренція ідеологій 
віртуальних спільнот в 

інформаційному просторі 

 Тінь віртуальної 
спільноти 

 

ІПсВ віртуальної 
спільноти 

на користувача 

Спостереження за 
результатом впливу 

 
Рис. 1. Формування інформаційного простору в соціальних мережах 

 
Тінь віртуальної спільноти –  користувачі соціальних мереж,  які не являються 

елементами віртуальної спільноти (не беруть участі у процесі функціонування віртуальної 
спільноти). 

У такому представлені моделі соціальної мережі можливо визначити наступні типи 
відносин: 

– відносини інформаційної взаємодії (цитування, коментарі);  
– відносини знайомств (різного роду контакти у соціальних мережах); 
– відношення участі у групах та суспільствах.  
Зазначені типи відносин важливі з точки зору розповсюдження інформації та 

формування думок у соціальних мережах. Усі інші види відносин неявні (наприклад, 
користувачі неявно пов’язані між собою, якщо вони підписані на однакових користувачів, 
пишуть на однакові теми), дані види відносин можуть виявлятися за необхідністю при 
вирішенні конкретних завдань щодо здійснення ІПсВ. 

Таким чином, аналіз можливостей використання соціальних мереж для 
розповсюдження носіїв ІПсВ потребує розгляду особливостей організації інформації у 
соціальній мережі. Важливим етапом функціонування користувача у соціальній мережі є 
оформлення профілю користувача. При реєстрації у соціальній мережі користувач повинен 
надати, відповідно до наданого адміністрацією мережі формуляра, інформацію для 
ідентифікації. Майже всі системи вимагають введення адреси електронної пошти і 
перевіряють її працездатність, висилаючи лист з кодом активації облікового запису. Якщо 
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адреса, то активувати запис може тільки адміністратор системи. Такий підхід гарантує до 
певного ступеня унікальність учасника [4]. 

На відміну від персональної сторінки в Інтернеті,  яку людина може оформити на 
власний розсуд та викласти на неї будь-яку інформацію, профілі користувачів в соціальних 
мережах, як правило, уніфіковані і в більшості соціальних мереж у даний час не допускають 
значної варіативності оформлення і викладання тієї або іншої інформації. За процесом 
введення достовірної і реальної інформації, що викладається, а також за її строгою 
відповідністю відповідним полям профілю даних, постійно стежать адміністратори 
соціальних мереж. Наприклад, у багатьох соціальних мережах стежать за реальністю імен та 
прізвищ. Не допускається використання “нікнеймів” замість імен і прізвищ, не допускається 
створення очевидно надуманих (наприклад, профілів відомих політиків) або фантастичних 
профілів (наприклад, персонажів фантастичних фільмів, книг або ігор). Крім того, 
адміністратори мереж стежать за реальністю фотографій, що викладаються, видаляючи 
профілі користувачів, що викладають яке-небудь стороннє зображення, як свої особисті 
фотографії. При цьому достовірність інформації, яку повідомляє користувач адміністрації не 
завжди однозначна (наприклад, є можливість видати себе за іншу особу). Уніфікація 
профілів соціальної мережі робить її величезною базою даних людей з великою кількістю 
різної, але суворо структурованою інформацією про них. Це надає змогу будь-якому 
абоненту соціальної мережі знайти конкретну особу, використовуючи в якості критеріїв 
пошуку дані профілю. Все це сприяє при плануванні здійснення ІПсВ оцінити обстановку у 
конкретних віртуальних спільнотах – наявність конкретних осіб, кількість осіб з 
відповідними характеристиками [10]. 

Процес передачі інформації в більшості соціальних мережах є обміном повідомленнями 
перш за все між абонентами, між якими вже встановлені зв’язки якого-небудь роду. 
Аналізуючи найбільш відомі соціальні мереж можно визначити основні типи зв’язків між 
абонентами: 

– дружні зв’язки між знайомими людьми. Знайомі люди додають один одного в друзі, і 
ця інформація відображається в їх профілі. Таким чином, для будь-якої людини-вузла мережі 
із загальної маси інших вузлів мережі виділяється група вузлів, з якими він отримує 
додатковий програмний зв’язок, що дає йому нові можливості, найбільш важлива з яких для 
здійснення ІПсВ – можливість масової розсилки повідомлень спрямованого змісту та 
масового запрошення друзів в групу. Окрім списку своїх безпосередніх друзів будь-який 
користувач також має доступ до списків друзів своїх друзів, таким чином, маючи можливість 
бачити вузли мережі, не пов’язані з ним безпосередньо, але пов’язані з його друзями. Таким 
чином, користувач, побачивши цікавого, але незнайомого йому іншого користувача, може 
легко зрозуміти, через яких саме людей він може з ним зв’язатися; 

– зв’язки між учасниками групи. У віртуальних соціальних мережах користувачі 
можуть не тільки спілкуватися один з одним тет-а-тет, але й об’єднуватися в групи з певної 
тематики. Для групи створюється свій окремий профіль, аналогічний профілю користувача. 
У разі об’єднання людей в групи повідомлення одного члена групи, розміщене ним у профілі 
групи, бачать усі члени групи. Таким чином, профіль групи стає деяким аналогом Інтернет-
форуму; 

– зв’язки між людьми за певними даними із профілю. Це призводить до можливості 
спрямування ІПсВ у соціальній мережі на особу із конкретними характеристиками, які 
зазначені у її профілі, при цьому ці дані виступають як критерії пошуку. 

Особливістю спілкування у соціальній мережі є те, що люди об’єднуються у деякі 
соціальні групи. Головне глобальне ділення відбувається за проектами, усередині яких 
цільова аудиторія розбивається на неформальні групи за певними ознаками. Кожен 
користувач (абонент) соціальної мережі формує свій “віртуальний світ” виходячи з 
психічних, психологічних та соціальних особливостей, отже набір груп або проектів, до яких 
долучається у процесі використання соціальної мережі користувач, носить індивідуальний 
характер. У даному випадку присутній зворотній зв’язок із користувачем. Тобто зазначені 
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групи, які мають свої особливості можуть піддаватися впливу самого абонента так само, як і 
впливати на нього (його поведінку, настрої, уподобання тощо) [9]. 

Слід зазначити, що низький рівень захисту приватних даних користувача соціальної 
мережі та оприлюднення діалогів під час спілкування призводять до високої уразливості 
абонента соціальної мережі від прихованого ІПсВ.  

Враховуючи вищезазначене можливо стверджувати, що ефективність використання 
обраної соціальної мережі, як засобу для здійснення спрямованого ІПсВ на користувача 
також пов’язана із характеристиками (індикаторами) мережі: 

– розмір мережі – число прямих зв’язків, включених в індивідуальні об’єднання. Даний 
показник використовується при вимірюваннях величини суспільств мережі. Розмір мережі 
встановлюється, як правило, на основі апріорних допущень, проте він повинен визначатися 
на основі порівняльних постійних зв’язків за певний період часу; 

– щільність мережі – загальна кількість зв’язків між одиницями мережі; 
– центральність та централізація – ступінь ієрархій мережевих зв’язків, яка обумовлена 

комунікаційною активністю абонентів мережі, можливостями контролю поведінки і 
наявністю непрямих зв’язків; 

– ранг мережі – довжина загального багатоступінчатого зв’язку (маршруту), в якому 
один абонент мережі пов’язаний з іншими абонентами. Ранг можна оцінити як через розмір 
мережі, так і через її щільність; 

– ідентифікація – первинні відомості про абонента (анкетні дані); 
– репутація – можливість абонента формувати репутацію інших (стіна відгуків, система 

репутації); 
–  присутність –  відкритий доступ до інформації про наявність абонента у мережі в 

конкретний момент часу, склад його “віртуального світу” (відношення до груп та спільнот, 
активність дій в їх рамках та у межах особистого профілю); 

– ступінь відносин – відкритий доступ до інформації про прямі контакти абонента 
(коло спілкування з зазначенням рівнів доступу кожного з прямих контактів, ступінь доступу 
інших абонентів); 

– наявність відкритого доступу до діалогів – можливість відкритого або закритого 
спілкування як між прямими контактами,  так і з будь-яким іншим абонентом або 
спільнотою; 

– ступінь впливу дій абонента на інших користувачів. 
Досвід проведення оперативної роботи дослідників в галузі інформаційної безпеки, 

щодо виявлення деструктивного впливу у соціальних мережах дозволив виявити 
закономірності, які використовувалися: 

– середовищем для здійснення ІПсВ обираються групи у соціальних мережах, де 
можливо відшукати об’єктивну інформацію, яка спрямована на велику аудиторію із 
максимальною кількістю користувачів, які ведуть активне обговорення подій. Ці групи 
вносяться у список, який буде періодично оновлюється; зміст фото та відеоматеріалів, які 
використовуються для здійснення ІПсВ, стосувалися не тільки втрат протиборчої сторони, 
але й постраждалих мирних жителів,  своїх військ;  матеріали,  які використовуються мають 
бути розміщені на легкодоступних ресурсах, що дозволить забезпечити легке 
розповсюдження серед користувачів мережі; для розміщення матеріалів спрямованого змісту 
необхідно створити підґрунтя – публікації множини постів, які відображують реальну 
картину подій; підвищення ступеню сприйняття інформації, що оприлюднюється, 
здійснюється шляхом використання цитувань відомих людей – лідерів суспільної думки, не 
обов’язково політиків; коментарі щодо певних тематик висловлюються у різних 
інтерпретаціях; збільшення кількості аудиторії, яка може важливим є формування посилань 
на інших користувачів, які висловлюють правильні на ваш погляд думки.  

З метою збільшення кількості аудиторія,  яку необхідно залучити до інформації ІПсВ,  
необхідно додати посилання на сторінці користувача та в доступних користувачу 
співтовариствах, а саме: необхідно постійно наповнювати сторінку певними враженнями, які 
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виражені невеликими, але цікавими записами; необхідно створювати тематичні групи у 
соціальних мережах. Запрошувати туди усіх знайомих та зацікавлених користувачів; для 
збільшення кола зацікавлених користувачів необхідно організовувати розсилку інформації 
по ICQ або по електронній пошті. 

Слід зазначити, що соціальна мережа є не тільки платформою для спілкування, а й 
комерційним продуктом, отже розробники соціальної мережі намагаються привабити 
якомога більше користувачів різноманіттям можливостей використання мережі та 
варіантами організації інформації у ній, створенням альтернативних проектів. При всьому 
зазначеному, у своєї більшості, представлення інформації на сторінках соціальних мереж 
залишається уніфікованою. Тому, подальший розгляд питання визначення рівня 
деструктивного ІПсВ у соціальній мережі пропонується проводити для найпопулярніших за 
рейтингом соціальних мереж. [5]. 

Таким чином, для визначення рівня деструктивного ІПсВ пропонується розробити 
систему показників, які у числовому значенні будуть характеризувати ступінь інформаційної 
вразливості користувача мережі. Спираючись на особливості організації інформації у 
соціальній мережі, показники доцільно представити трьома групами: 

– перша група – характеризує вразливість за повнотою та достовірністю інформації про 
персональні дані користувача, які подаються ним особисто під час проходження процедури 
реєстрації; 

– друга група – характеризує вразливість за інформацією у групах, до яких долучений 
абонент; 

– третя група показників враховує кількість прямих контактів абонента та характеризує 
ступінь вразливості залежно від кількості отриманих повідомлень. 

Висновки. Соціальні мережі зі стрімким розвитком інформаційних технологій можуть 
істотно підвищити ефективність механізмів громадської самоорганізації, сприяючи розвитку 
“громадянського суспільства”. Нові форми комунікації держави та суспільства створюють 
передумови розвитку інститутів і організацій громадянського суспільства. Крім того, слід 
відзначити і негативні моменти впливу соціальних мереж на свідомість людини. Охоплюючи 
значну аудиторію, соціальні мережі перетворюються на інструментарій ведення 
інформаційних війн та здійснення впливу на громадськість. 

Проведений аналіз можливостей здійснення впливу через соціальні мережі 
продемонстрував доцільність здійснення моніторингу потенційних загроз у таких мережах. 
Це дозволить забезпечити більш повні дані для оцінювання потенційних загроз для кожної 
особи, а також врахувати її реакцію на ті чи інші інформаційні приводи. Отже, здійснення 
оцінки морально психологічного стану особового складу військ (сил) та органів військового 
управління є важливим завданням військової сфери, вирішення якого, потребує активної 
участі зі сторони військового керівництва держави.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕСТРУКТИВНОГО 
ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛИЧНЫЙ СОСТАВ 

ВОЙСК (СИЛ) И ОРГАНОВ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Установлена возможность использования социальных сетей в осуществлении 
деструктивных информационно-психологических воздействий на личный состав войск (сил) и 
органы военного управления. Выявлено, что эффективность использования социальных сетей 
для осуществления информационно-психологического воздействия, в первую очередь связана с 
возможностью создания в них различных виртуальных сообществ (групп) по определенным 
интересам. Доказана возможность оказания влияния через социальные сети и целесообразность 
осуществления мониторинга угроз в таких сетях. Обоснована необходимость разработки и 
внедрения на вооружение ВСУ современных информационных систем для обеспечения 
выполнения задач противодействия негативному информационно-психологическому 
воздействию, как на этапе выявления, так и на этапе нейтрализации его проявлений. 
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USING SOCIAL NETWORKS TO MAKE DESTRUCTIVE INFORMATION AND 
PSYCHOLOGICAL IMPACT ON TROOPS (FORCES) PERSONNEL AND MILITARY 

AUTHORITIES 
 

The author has explored the possibility of using social networks to make a destructive information 
and psychological impact on troops (forces) personnel and military authorities. It was stated that the 
efficiency of using social networks in making information and psychological impact is primarily related to 
the ability to create different virtual interest communities (groups). The possibility to influence through 
social networks and feasibility to provide monitoring of threats in such networks was proved. The 
necessity to develop and implement modern information systems for the AFU materiel was proved to 
ensure the fulfillment of tasks of countering the negative information and psychological impact at the 
stage of detection and neutralization of its manifestations. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НЕЛЕГАЛЬНОЇ ТРАНСКОРДОННОЇ 
МІГРАЦІЇ НА ПІВДЕННИХ КОРДОНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

ЯК КРИМІНОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
 

Україна прагне гармонізувати законодавство у сфері прикордонної безпеки і відповідні 
прикордонні процедури із законодавством та  нормами, що діють в країнах Європейського Союзу. 
Водночас, за останній рік різко інтенсифікувалися процеси організації незаконної міграції в 
країни Євросоюзу з Північної Африки. При цьому використовуються найбільш ризиковані 
маршрути, що тягнуть за собою чисельні людські жертви серед мігрантів. В умовах 
використання організаторами найбільш небезпечних способів нелегальної транскордонної 
міграції, очевидними є проблеми в контролі над міграцією в Південній Європі. Крім 
організаційних та економічних аспектів цих проблем є ще й юридичні, що полягають у значних 
відмінностях у підходах до кримінальної відповідальності організаторів транскордонної 
нелегальної міграції у законодавстві різних країн. 

Ключові слова: транскордонна злочинність, організація нелегальної міграції, ФРОНТЕКС, 
дублінська система, небезпечний спосіб переправлення, кримінальна відповідальність. 

 
Постановка проблеми. Організована транскордонна нелегальна міграція в Європі 

набуває глобального поширення та нових загрозливих для людей форм. Ефективність 
протидії цьому явищу залежить, серед іншого, від дієвості взаємодії на всіх рівнях (включно 
з міжнародним) між суб`єктами протидії, а також від взаємоузгодження норм матеріального 
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права,  процедур і правил, що застосовуються в різних країнах. Виходячи з цієї логіки, 
Україна  прагне гармонізувати законодавство, а також відповідні прикордонні процедури із 
законодавством,  що діють в країнах Європейського Союзу (дал -  ЄС).   Водночас,  дієвість 
багатьох з даних норм викликає скептицизм в умовах різкого загострення для Європи 
викликів, пов’язаних з  такими транскордонними загрозами, як активність терористичного 
«Халіфату Ісламська держава» та організація нелегальної транскордонної міграції в 
Євросоюз з Північної Африки та Близького Сходу.  

Це спонукає до вивчення досвіду країн Європейського Союзу з метою його врахування 
в Україні для формування готовності до адекватного реагування на  транскордонні загрози, а 
також обумовлює постановку питання про актуальність не тільки гармонізації законодавства, 
а й гармонізації кримінологічної політики у прикордонній сфері, ураховуючи тенденції 
глобалізації юриспруденції.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Цінними для нашої роботи є результати 
порівняльно-правових досліджень правової доктрини та кримінального законодавства країн 
континентальної Європи, проведених М. І. Хавронюком [1]. Результати цього дослідження  
відкривають  можливості для наукового обґрунтування  протидії злочинності у різних 
сферах. Незважаючи на  кричущу актуальність проблеми, яка підкреслюється навіть на рівні 
офіційних документів ООН, проблематика протидії злочинності у прикордонній сфері 
залишається порівняно малодослідженою в українській кримінологічній науці. Хоча в роботі 
О.М. Джужі [2] робиться акцент на ролі міжнародної кримінології (криміноглобалістики) в 
аналізі злочинності та впливі кримінологічної практики міжнародного співробітництва на 
запобігання і протидію злочинним посяганням, а О.М. Костенко формулює проблеми 
юридичної глобалістики в умовах кризових явищ, що мають місце у межах національних 
юриспруденцій [3].  

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Одна з форм прояву 
транскордонної злочинності полягає в організації транскордонної нелегальної міграції 
способами, що є небезпечними для життя і здоров’я мігрантів.  Особливо актуальною ця 
проблема є для південних морських рубежів Європейського союзу. Загострення суспільно-
політичної обстановки в країнах Африки та Близького Сходу є причиною збільшення потоку 
мігрантів. Разом із тим, організатори таких переправлень не рахуються з людськими 
втратами заради своїх прибутків. Водночас, ситуація в Україні спонукає вивчати негативний 
досвід інших країн для того, щоб завчасно запобігти небажаному розвитку міграційної 
ситуації.  

Отже, метою даної статті є висвітлення результатів етапу нашого дослідження, 
присвяченого вивченню причин, умов, наслідків та шляхів запобігання організації 
нелегальної транскордонної міграції способами, що є небезпечними для життя і здоров’я 
мігрантів на прикладах країн Європейського Союзу, для яких проблеми протидії організації 
транскордонної міграції на морських кордонах мають найбільшу гостроту.  

Виклад основного матеріалу. Досягнення мети цієї публікації, на нашу думку, в 
перспективі відкриває шлях до вирішення завдання, пов’язаного із забезпеченням реалізації 
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 2014 р., стаття 16 якого 
закріплює важливість «всеохоплюючого діалогу щодо всіх питань у сфері міграції, зокрема 
нелегальної міграції, незаконного переправлення осіб через ДК. Згідно з відповідним  
законодавством ЄС та чинним національним законодавством, співробітництво буде, зокрема, 
зосереджуватись на спільному запровадженні ефективної  превентивної політики щодо 
боротьби з нелегальною міграцією, незаконним переправленням нелегальних мігрантів через 
ДК у тому числі щодо методів боротьби з організованими злочинними групами, що 
здійснюють незаконне переправлення нелегальних мігрантів через ДК…»[4]. 

Як синонім словосполучення, що виділено нами курсивом, ми використовуємо інше 
словосполучення: організація нелегальної транскордонної  міграції. Даний термін не має 
офіційного закріплення  в міжнародно-правових нормах. Водночас кожна з окремих форм 
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(вербування, перевезення, незаконне переправлення мігрантів через державний кордон) 
закріплена на рівні міжнародно-правових норм [5, с. 14]. 

Повертаючись до тексту Угоди [4] зазначимо, що механізми реалізації багатьох з норм 
«відповідного законодавства ЄС» продемонстрували свою низьку ефективність. Свідченням 
цього є різке збільшення у 2015 рр. потоку мігрантів, які переправлені через зовнішні 
кордони ЄС незаконним шляхом, а також статистика загибелі мігрантів, яких переправляли 
незаконним способом. Приміром, за оцінками управління Верховного комісара ООН з прав 
людини, у 2014 році на морі загинуло чи безвісти  зникло 3 000 мігрантів. Проте у 2015 році 
морський маршрут не менш активно використовується, про що свідчить, наприклад, загибель 
800 мігрантів в трюмі судна, яке затонуло у берегів Італії  [5, с. 6]. Лідери країн-членів ЄС на 
червневому 2015 р. саміті, присвяченому проблемам мігрантів, погодилися протягом двох 
років розселити по території ЄС 40 тисяч осіб, які перебувають в Італії та Греції. При цьому, 
за даними зарубіжної преси, лише за перші сім місяців 2015 року в Грецію прибули 124 
тисячі мігрантів,  в Італію -  понад 98  тисяч осіб.  Водночас більше двох тисяч мігрантів 
загинули  на цьому шляху [7]. Загибель більшості з них була пов’язана з небезпечним 
способом переправлення морем – на перевантажених суднах, без капітана та команди, без 
засобів порятунку на воді. Наприклад, човен довжиною до 17 метрів та пасажироємністю до 
300 людей переправляє до 800 пасажирів. Човни виходять в море перевантаженими, тому із 
явно недостатніми резервами провіанту та води. Практикується вихід у море без команди, 
управління здійснюють мігранти з числа рибалок з Тунісу за допомогою GPS-навігатору та 
супутникового телефону, пасажирам забороняють пересуватися човном під час рейсу. У 
випадку аварії в морі, цивільні судна, які знаходяться поруч, не завжди приходять на 
допомогу через небажання капітанів виправдовуватися потім з приводу непричетності до 
незаконного переправлення. Більше того, є маса свідчень про агресивну поведінку рибалок з 
Греції та Італії, яку вони виявляють до плавзасобів з мігрантами.  

Звісно,  на сухопутній ділянці кордону застосовуються інші небезпечні способи 
переправлення (що є більш характерними для України). Серед них, наприклад, перевезення 
особи в порожнинах вантажу (меблів) або транспортного засобу із загрозою екстремальних 
температурних впливів, баровпливів, впливу продуктів згоряння двигуна, навіть введення в 
організм малолітньої дитини, що переправляється, снодійної речовини. Також були випадки 
переправлення осіб шляхом надання мігранту GPS-навігатора та його подальшого 
самостійного руху, але  в умовах незнайомої гірської, лісової місцевості, холодних погодних 
умов, браку води та їжі, теплого сухого одягу це може бути критично небезпечним, особливо 
для дітей. 

Отже, ці приклади підтверджують висновок О.М. Джужі про те, що  «…злочинність 
активна й ініціативна. Вона миттєво заповнює доступні їй неконтрольовані або слабо 
контрольовані суспільством ніші, безперервно винаходить нові способи вчинення злочинів і 
не скута ніякими правилами». Дійсно, така організаційна та інструментальна мобільність 
транскордонної злочинності забезпечують її надприбутки та полегшують ухилення від 
відповідальності її організаторів.  На відміну від злочинності -  продовжує вчений -  
«правоохоронна діяльність виробляється колективно, що вимагає часу, оформляється в 
нормативно-правових, управлінських, оперативних і процесуальних рішеннях і тільки потім 
застосовується на практиці» [2, с. 283].  До цих слів можна додати, що ще більш інертнішою 
є міжнародна правоохоронна діяльність що, без сумніву, обумовлено синергетичним 
ефектом від суми бюрократичних організаційних витрат,  а також (і це -  головна причина) 
неузгодженістю мети та засобів реалізації кримінологічної політики у кожній із держав. На 
нашу думку, неспівпадіння цілей різних держав у боротьбі з конкретними формами 
транскордонної злочинності мінімізує здатність та готовність регіональних та навіть 
глобальних міждержавних об’єднань до ефективної протидії цим формам злочинності. 

Ми можемо констатувати відсутність консенсусу між різними державами у питаннях 
протидії переправленню небезпечним шляхом мігрантів через південні рубежі ЄС. Дійсно, 
внаслідок нездатності окремих країн, забезпечити належний контроль на зовнішніх кордонах 

http://dw.com/p/1GBI4
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ЄС, з метою фізичної протидії незаконному переправленню через державний кордон країни 
Європи у другий половині 2015 р. вживали переважно фрагментарних, неузгоджених заходів 
щодо протидії організації незаконній міграції – від встановлення Угорщиною колючого  
дроту та будівництва стіни довжино 175 км. на кордоні з Сербією до попередження про 
запровадження Данією прикордонного контролю з Німеччиною. Деякі  країни (наприклад, 
Болгарія) раптово вносили зміни у кримінальне законодавство з метою посилення 
відповідальності за вчинення транскордонних злочинів.  

Загалом неефективність у сучасних умовах демонструють принаймні три механізми 
різного порядку, на яких базується політика ЄС (у тому числі кримінологічна політика) у 
частині протидії незаконній міграції: механізм, визначений Дублінською угодою, механізм 
Шенгенської системи та  механізм екстерналізації міграційного контролю. Дублінська угода 
- головний документ, що регламентує взаємини між країнами в питаннях процедур надання 
притулку та стає підставою для повернення,  наприклад,  в Італію тисяч біженців з 11  країн 
Європи, що не відповідає  інтересам цієї держави. Німеччина  – частково не зацікавлена в 
механізмі Шенгенської системи, яка є причиною майже безперешкодного проникнення в 
країну вихідців з Північної Африки, які досягли Італійської або Грецької території. Більшість 
інших країн ЄС не зацікавлені в розподілі квот на розміщення мігрантів. Третій з 
аналізованих механізмів - екстерналізація міграційного контролю тягне за собою 
ступінчастість контролю для негромадян ЄС.  На нашу думку,  екстерналізація на Півдні 
Європи не працює, а  Євросоюз по суті повертається до ситуації, коли прикордонний 
контроль знову залишається першим з видів державного контролю, що застосовуються до 
іноземців, які масово прибувають нелегальним шляхом. На практиці це пов’язано також з 
тим, що не працюють угоди про реадмісію (такі, які буди ухвалені, наприклад, між Італією та 
Лівією) в умовах збройних конфліктів.  

Водночас, спецдоповідач ООН з питань прав мігрантів констатував, що «…події в 
Середземному морі за останні два роки продемонстрували нереалістичність збереження 
status quo в підході ЄС до прикордонного контролю та міграції. Здатність мігрантів досягати 
Європейського континенту всупереч величезним капіталовкладенням в захист кордонів 
переконливо доводить, що запечатати міжнародні кордони неможливо. Міграція в умовах 
глобалізованого та конфліктного сучасного світу є неминучою. Найсумніше – продовжують 
збільшуватися людські втрати». Висновок, що робить спецдоповідач ООН, ставить під 
сумнів прогноз ефективності охорони зовнішніх кордонів ЄС:  «Гігантські ресурси, що 
витрачаються ЄС і його членами на неефективні механізми прикордонного контролю було б 
доцільніше використовувати на інші цілі» [6].  Дійсно, тільки на розвиток системи Eurosur 
(European Border Surveillance System) до 2020 р. ЄС планує виділити майже чверть мільярда 
євро. Eurosur— це  загальноєвропейська система спостереження за зовнішніми кордонами 
ЄС,  яка покликана розширити можливості Європейського агентства прикордонної охорони 
(Frontex) за допомогою супутників, гелікоптерів та безпілотних літальних апаратів та 
спрямована на запобігання транскордонній злочинності [8]. 

Висновки. Вважаємо, що кримінологам слід зосередитися на наступних «реперних 
точках» проблеми:  акцентуючи увагу на людських втратах, необхідно виявити їх причини, 
суть проблем, наслідків та причини неефективності протидії. Основними проблемами, що 
обумовлюють криміналізацію та віктимізацію суб’єктів міграційних процесів є:  

1. Обрання організаторами нелегального переправлення способів, вкрай небезпечних 
для життя і здоров’я мігрантів. 

2. Агресивне ставлення населення Греції та Італії до мігрантів, що знаходить своє 
відображення, наприклад, у нападах грецьких рибалок на плавзасоби, що перевозять 
мігрантів та інших правопорушеннях, потерпілими в яких є мігранти.  

Головними причинами цих проблем, а по суті злочинів, пов’язаних з організацією 
нелегальної транскордонної міграції, на нашу думку, є: 

1. Високий рівень прибутковості цього виду злочинної діяльності (з Лівії 
відправляється до 20 човнів на тиждень, сирійці сплачують до 2,5 тис. доларів, марокканці – 
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до 1,5  тис.  доларів,  жителі Гани,  Єгипту,  Еритреї,  Іраку,  Сомалі-до 1  тис.  доларів),  що 
забезпечує корисливу мотивацію організаторів  незаконного переправлення. 

2. Збройні конфлікти та (або) надскладна суспільно-політична та соціально-
економічна обстановка у державах регіону, що обумовлює  бажання людей будь-яким 
способом виїхати до Європи. 

Умови, що негативним чином впливають на ефективність протидії злочинам, 
пов’язаним з організацією нелегальної транскордонної міграції: 

1. Відсутність скоординованої кримінологічної політики в ЄС, яка забезпечує єдині 
підходи до запобігання й протидії злочинності. Мова йде про глобальну систему заходів, яка 
має включати виявлення та нейтралізацію причин та умов даного виду злочинності, 
превентивний вплив на організаторів злочинів, запобіжні заходи з потенційними мігрантами 
тощо. 

2. Негативним чином може  впливати  на ефективність застосування кримінально-
правових засобів обмеження дії національного кримінального законодавства різних країн за 
суб’єктом та територією,  а також  правова традиція тих країн Європи,  де кримінально-
правові норми містяться не лише в Кримінальному кодексі,  а і в інших законах,  що 
регулюють питання кримінальної відповідальності, наприклад, у сфері судноплавства тощо. 

Перспективи подальших розвідок. Україна як країна - партнер ЄC, що має з ним 
угоду про асоціацію, повинна враховувати вищезазначені виклики та впливати на 
формування узгодженої кримінологічної політики, для чого має бути задіяний потенціал 
нових  можливостей юридичної глобалістики. 
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ОСОБЕННОСТИ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ НЕЛЕГАЛЬНОЙ 
ТРАНСГРАНИЧНОЙ МИГРАЦИИ НА ЮЖНЫХ РУБЕЖАХ ЕВРОПЕЙСКОГО  

СОЮЗА КАК КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
 

 
Украина стремится гармонизировать законодательство в сфере пограничной 

безопасности и соответствующие пограничные процедуры с законодательством и нормами, 
принятыми в странах Европейского Союза. Одновременно за последний год резко 
интенсифицировались процессы организации незаконной миграции в  страны Евросоюза из 
Северной Африки по наиболее рискованным маршрутам, влекущим за собой многочисленные 
человеческие жертвы среди мигрантов. В условиях использования организаторами наиболее 
опасных способов нелегальной трансграничной миграции, очевидными выглядят проблемы в 
контроле над миграцией в Южной Европе. Кроме организационных и экономических аспектов 
этих проблем существуют еще и юридические, заключающиеся  в значительном различии 
подходов к уголовной ответственности организаторов трансграничной нелегальной миграции в 
законодательстве различных стран. 

Ключевые слова: трансграничная преступность, организация нелегальной миграции, 
ФРОНТЕКС, дублинская система, опасный способ переправки, уголовная ответственность. 

 
Ph.D. Filippov S.A. 

FEATURES OF COUNTERACTION TO ORGANIZED ILLEGAL CROSS-BORDER MIGRATION 
ON THE SOUTHERN BORDERS EUROPEAN UNION AS A CRIMINOLOGICAL PROBLEMS 

 
Ukraine is longing for harmonization of the legislation in the field of border security and border 

procedures related to the standards adopted in the European Union. At the same time over the last year 
the process of organizing illegal migration to the EU from North Africa on the most risky routes has 
sharply intensified. They result into the numerous casualties among migrants. Under the conditions of use 
by the organizers of the most dangerous methods of illegal cross-border migration, the problems of 
controlling migration in Southern Europe seem to be obvious. In addition to the organizational and 
economic aspects of these problems, there are still legal ones which are the significant difference in 
approaches to the criminal liability of the organizers of cross-border illegal migration in the legislation of 
different countries. 

Keywords: cross-border crime, organization of illegal migration, FRONTEX, Dublin system, 
dangerous way of smuggling, criminal liability. 
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ВИКОРИСТАНЯ АВС-АНАЛІЗУ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ АСОРТИМЕНТУ 

ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 
 
У статті розглянуто особливості використання методу АВС-аналізу на підприємствах 

роздрібної торгівлі. На основі вивчення досвіду впровадження методології АВС-аналізу в 
практику роботи підприємств роздрібної торгівлі України було визначено його недоліки та 
обмеження в використанні. Розроблено рекомендації щодо ефективного управління 
асортиментом підприємств роздрібної торгівлі за допомогою АВС-аналізу. 

Ключові слова: принцип Парето, АВС-аналіз, метод «подвійної дотичної», метод 
«багатокутника», товарні категорії. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Розвиток роздрібної торгівлі сприяє 

впровадженню нових методів управління асортиментом у практику роботи торгівельних 
підприємств. Поява нових форматів у вигляді магазинів самообслуговування призвела до 
зростання торговельних мереж в Україні, це спричинило появу нових методів управління 
асортиментом та товарними запасами. У зв’язку з цими тенденціями цікавим є дослідження 
досвіду впровадження АВС-аналізу в практику великих торговельних мереж України. 
Вивчення даного досвіду дозволить зробити висновки та розробити рекомендації щодо 
підвищення ефективності роботи підприємств роздрібної торгівлі. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Дослідженнями проблем 
функціонування і розвитку роздрібної торгівлі присвячена велика кількість наукових 
публікацій вітчизняних і зарубіжних авторів, у тому числі О. Азарян, С. Апопія, 
Л. Балабанової, О. Бузукової, Д. Гілберта, А. Мазарки, Л. Саркісяна, С. Сисоєвої,  
В. Снєгірьової, Л. Радкевич. Не дивлячись на широке вживання АВС-аналізу в логістичних 
операціях та при управлінні складським господарством, його впровадження у практику 
роботи підприємств роздрібної торгівлі до недавнього часу було обмеженим. Тому 
проблематика формування асортименту й планування асортиментної матриці роздрібних 
магазинів на основі результатів АВС-аналізу не освітлювалася в наукових публікаціях 
вітчизняних авторів. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Ситуація на ринку 
роздрібної торгівлі України вимагає нових підходів до управління торгівельним 
підприємством. Дослідження, які проводилися раніше у цій сфері були націлені в основному 
на вивчення динаміки розвитку підприємств роздрібної торгівлі, структури асортименту і 
профілю основного споживача. У нових умовах, багато підприємств роздрібної торгівлі 
зіткнулися з проблемою утримання ринкової долі, що вимагає розробки наукових підходів до 
управління товарним асортиментом і товарними запасами. У зв'язку з цим було проведено 
дослідження ефективності впровадження методики управління товарними запасами на 
основі АВС-аналізу на підприємствах роздрібної торгівлі. 

Постановка завдання. Метою статті є розробка рекомендацій щодо підвищення 
ефективності методів управління асортиментом підприємств роздрібної торгівлі України на 
основі використання АВС-аналізу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. АВС-аналіз є одним з універсальних 
методів, який направлений на аналіз і управління асортиментом роздрібних торговельних 
підприємств. Як правило, методика АВС-аналізу базується на концепції категорійного 
менеджменту, який передбачає формування асортименту підприємства на основі вивчення 
потреб і попиту споживачів. У рамках концепції категорійного менеджменту формування 



 153 

асортименту товарів та його викладення в магазині здійснюється відповідно до принципу 
спільного вжитку товарів [1, c.120-160; 2, с.300-350]. Тому зростає роль ефективності 
управління товарними запасами в магазинах,  що можливо здійснити за допомогою методу 
АВС-аналізу. 

АВС-аналіз заснований на принципі Парето, який говорить про те, що за 20% наслідків 
відповідає 80% причин. Правило Парето «20/80» означає, що в будь-якому процесі мале 
число причин (20%)  життєво важливі,  а 80%  не роблять істотного впливу на результат.  
Важливим є той факт, що дане правило є емпіричним і конкретна пропорція може виявитися 
іншою:  не 80/20,  а,  наприклад,  90/10  або 67/З3.  Правило Парето вказує саме на значне 
відхилення від пропорції 50/50 в різних системах, а не на конкретну величину відхилення. 
Але й досі пропорція «20/80» є універсальним терміном. Цінність правила  Парето полягає в 
тому, що ця ідея дозволяє зосередитися на тих 20% результату, які дійсно важливі. По суті, 
АВС-аналіз – це ранжирування асортименту за різними параметрами. Ранжирувати таким 
чином можна постачальників, складські запаси, покупців, тривалість періоду продажів – все, 
що має достатню кількість статистичних даних. Результатом АВС аналізу є угрупування 
об’єктів згідно з мірою впливу на загальний результат. 

АВС-аналіз ґрунтується на принципі дисбалансу, при проведенні якого будується 
графік залежності сукупного ефекту від кількості елементів. Такий графік називається 
кривою Парето, кривою Лоренца або АВС-кривою. За результатами аналізу асортиментні 
позиції ранжуються і групуються залежно від розміру їх вкладу в сукупний ефект. У 
логістиці АВС-аналіз, зазвичай, застосовують з метою відстежування обсягів відвантаження 
певних артикулів і частоти звернень до тієї або іншої позиції асортименту, а також для 
ранжирування клієнтів за кількістю або обсягом зроблених ними замовлень. У практиці 
роботи роздрібних підприємств вживання АВС-аналізу необхідне для правильного 
формування асортименту товарів, які приносять найбільший дохід та формують прибуток 
магазину й уникнення перенасичення асортименту в тих товарних групах, які мають 
маленький дохід і малу націнку, тобто не є прибутковими. Вживання АВС-аналізу на 
підприємствах роздрібної торгівлі дозволить виділити пріоритетні, базові та унікальні 
категорії товарів, що сприятиме ефективнішому використанню торговельної площі за 
рахунок раціонального розміщення цих категорій товарів на полицях магазина. Результати 
АВС-аналізу повинні використовуватися при складанні асортиментних матриць магазинів та 
планів з проведення заходів мерчандайзингу. 

Порядок проведення АВС-аналізу на підприємствах роздрібної торгівлі повинен 
складатися з таких кроків: 

- 1-й крок. Визначення цілей та завдань аналізу. 
- 2-й крок. Визначення дій за підсумками аналізу. 
- 3-й крок. Вибір об'єкта аналізу і параметрів аналізу. Зазвичай, об'єктами АВС аналізу є 

постачальники, товарні групи, товарні категорії, товарні позиції та товарні марки, 
переважно брендові категорії. Кожен із цих об'єктів має різні параметри опису і 
виміру: обсяг продажів (у грошовому або кількісному вимірі), дохід (у грошовому 
вимірі), товарний запас, оборотність. 

- 4-й крок. Складання рейтингового списку об'єктів за убуванням значення параметру. 
- 5-й крок. Розрахунок частки кожного параметру від загальної суми параметрів з 

накопичувальним підсумком. Частка з накопичувальним підсумком розраховується 
шляхом збільшення параметра до суми попередніх параметрів. 

- 6-й крок. Виділяються групи А, В і С: привласнюються значення груп вибраним 
об'єктам.  

Пропонується алгоритм визначення рівнів згідно з яким товарний асортимент 
ранжується та належить до групи А,  В та С.  Рівні розраховуються емпіричним шляхом на 
основі бази даних про обсяги продажів товарів за попередні періоди. 
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Підраховується загальна кількість продажів в грошовому або товарному вираженні 
( )M  за певний період, і ділиться на загальну кількість позицій в асортименті ( )N , внаслідок 
чого виводиться показник ( )P  середньої кількості продажів на одну позицію. Таким чином,  

N
MP = . Усі товарні ресурси, кількість продажів у яких в 6 й більше разів перевищує 

показник Р повинні включатися до групи А. В групу С включаються всі товарні ресурси, 
кількість заявок на які в 2 й більше разів менше від показника Р. Усі останні товарні ресурси 
включаються до групи В. Ймовірні виникнення попиту на товарні ресурси А, В і С 
підпорядковані різним законам. Дослідним шляхом встановлено, що в більшості роздрібних 
торговельних підприємств приблизно 75 % вартості обсягів продажів складають усього 
близько 10 % найменувань товарного асортименту (група А), 20 % вартості товарного 
асортименту – 25 % найменувань (група В), 5 % вартості товарного асортименту – 65 % 
найменувань (група С). 

Розбиття рівнів параметрів на групи А,  В та С проводиться за допомогою методу 
«подвійної дотичної» та методу «багатокутника». 

Метод «подвійної дотичної». Згідно з даним методом, алгоритм розбиття на групи АВС 
є наступним. Cтроїтся крива наростаючих підсумків. 

Потім знаходяться такі точки А і B на цій кривій, щоб пряма, проведена через початок 
координат і точку В була паралельна дотичній в точці А, та навпаки: пряма проведена через 
точки А і останню точку кривої, паралельна дотичній у точці В (рис. 1). Таким чином, крива 
розбивається на три ділянки: А, В, С. 

Особливістю методу є те, що розбиття на групи не залежить від того, як нормовані осі 
Х та Y.   

 
Рис. 1. Метод «подвійної дотичної» 

 
Суть цього методу полягає в тому,  що,  вибравши дві точки,  отримуємо 5-ти косинець 

Метод «багатокутника» (він на рис. 2 підфарбований темним кольором). 
Потім знаходимо таке положення цих вибраних нами точок, щоб площа між лініями і 5-

ти косинцем була мінімальною. Слід шукати точки до тих пір, щоб площа багатокутника 
була максимальною. 

Насправді методи «багатокутника» та «подвійної дотичної» еквівалентні. Математично 
строго можна довести, що вони тотожні і розбиття на групи завжди буде однаковим для цих 
методів. 

Таким чином, за допомогою описаних вище методів увесь асортимент магазину може 
бути розбитий на групи А, В і С та розраховані рівні за оборотом та прибутком для кожної з 
цих груп. 

Припустимо, що в рейтинговому списку виділяють три групи – А, В і С, які 
відрізняються за своєю значимістю і вкладом в оборот або прибуток магазину.  
Дотримуючись класичного правила Парето, розглянемо розбиття товарів на групи та їх рівні 
за доходом і прибутковістю.  
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Товари групи А – це найважливіші товари, які приносять перші 80% результату за 
доходом та прибутком. 

Товари В – «середні» за важливістю, які приносять ще 15% результату. 
Товари С – «проблемні» товари, які приносять інші 5% результату.  

 
Рис. 2. Метод «багатокутника» 

 
Метод АВС-аналізу дозволяє детальніше класифікувати асортимент і дає додаткові 

переваги при ухваленні управлінських рішень. На основі цієї методики, можна виділити  9 
груп (або більше,  якщо в асортименті є товари груп С1  і С2),  виходячи з різних поєднань 
АВС-параметрів. У нашому випадку були поєднані параметри обороту товарів та їхня 
прибутковість (рис. 3).  

 
Рис. 3. Поєднання полів матриці за оборотом та прибутком 

 
Такий аналіз можна проводити на різних рівнях: за товарними групами, за товарними  

категоріями, підкатегоріями, за товарними позиціями всередині кожної категорії, за 
брендами, за постачальниками. 

Аналіз товарів рекомендується починати з аутсайдерів, оскільки саме вони служать 
сигналом незбалансованого асортименту. Розглянемо рекомендації щодо кожної групи та 
підгрупи: 

- С1С1 – це товари, які приносять менше 1% в обороті та прибутку. Це баласт,  який 
підлягає ретельному аналізу, перш ніж буде прийнято рішення про його ліквідацію. Якщо 
такий товар є присутнім в асортименті та його частка за кількістю найменувань в 
асортименті перевищує 5%, то варто оптимізувати асортимент за цією групою. 

- СС – це позиції, які не вносять істотного вкладу в результати роботи магазину. Вони 
є аутсайдерами за прибутком та за оборотом.  Перш ніж ці товари будуть вилучені з 
асортименту, необхідно ретельно проаналізувати, яку роль вони відіграють в загальному 
асортименті та чому вони показують такі результати. Можливо, справа в поганому 
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викладенні, неправильній ціні або ці товари служать для залучення клієнтів в магазин або є 
частиною колекції, наприклад, одягу. Їх вилучення може призвести до загального зниження 
результатів,  оскільки загальна маса товарів тут же розподілиться згідно з тією пропорцією 
80-15-5%. 

- ВС – це малоприбуткові товари,  але вони мають середній рівень оборотності.  Щоб 
не допустити попадання цих товарів у групу СС, необхідно збільшувати прибутковість по 
них – можливо, надавши цим товарам вищий статус, зобов'язавши продавців детально 
роз'яснювати переваги товару або розробити заходи щодо просування цих товарів на місцях 
продажу. Просте підвищення ціни без додаткових заходів з просування призведе тільки до 
втрати оборотів. 

- СВ –  це товари з невисоким оборотом,  але середньою прибутковістю.  У цій групі 
можливо передбачити акції з метою збільшення обсягів продажу за рахунок надання товару 
нових привабливих властивостей в очах клієнта, за рахунок додаткового викладення в зонах 
основного потоку споживачів, а саме кращого місця на полицях магазину. 

- ВВ – ці товари стійкі середняки. По них можна усе залишити як є або займатися 
ними в останню чергу. 

- СА – товари з низьким оборотом, але високою прибутковістю. Можливо, це 
унікальні або рідкісні товари, ексклюзивні або колекційні предмети. Це може бути й новим 
товаром, який щойно надійшов у продаж із стратегією ціни «зняття вершків». По такому 
товару треба докладати зусиль для збільшення обсягу продажів – за допомогою спеціальних 
консультацій продавців або рекламних кампаній. 

- АС –  це товари з низьким прибутком,  але високим оборотом.  Це «генератори 
потоку», тобто товари, які притягають основну частину покупців. У рамках цієї групи 
важливо не допускати зниження оборотів, щоб товар не перейшов до групи ВС. 

- АВ і ВА –  товари з високим показником за одним з параметрів -  прибутку або 
обороту і середнім показником за іншим. У цих групах головне, щоб товар стабільно 
знаходився у своїй ніші та не знижував показники. Ці товарні категорії вимагають 
постійного моніторингу у конкурентів. 

- АА – це «зірка» асортименту,  найбільш цінний товар.  За цією категорію необхідно 
ретельно стежити, виділяти таким товарам кращі місця в торговельному залі та підтримувати 
рекламними акціями й заходами. За цими товарними категоріями слід ретельно відстежувати 
конкурентне середовище та коливання попиту. 

Необхідно звертати увагу, що всередині підкатегорії асортимент ранжується по мірі 
його значущості в кожному параметрі.  Оскільки асортимент товарів,  які потрапляють в ту 
або іншу категорію (базові, пріоритетні й т. ін.) може бути різним для магазинів різного 
формату (ТЦ або малоформатні магазини), а також залежатиме від району розташування 
магазину, сезонності та інших чинників, необхідно проводити аналіз руху товарних позицій 
всередині кожної категорії по магазинах на регулярній основі. 

АВС-аналізу притаманні певні обмеження та недоліки,  які слід враховувати при його 
застосування на підприємствах роздрібної торгівлі. 

1. Обмеження в застосуванні АВС-аналізу: 
- АВС-аналіз не дозволяє оцінювати сезонні коливання продажів, тому стає 

неможливим ухвалення рішень про роль категорій тільки на основі цього аналізу, без 
урахування даних про сезонність, тренди розвитку, моди, життєвого циклу товару. У такому 
випадку випадають з поля зору сезонні товари і новинки, відносно яких результати АВС-
аналізу будуть некоректними. 

- АВС-аналіз за товарними позиціями не працює там, де відбувається, щомісячне 
оновлення асортименту, наприклад в бутиках модного одягу або в бутиках подарунків. У 
такому випадку там необхідно вести аналіз за торговельнимих марками, брендами, 
постачальниками. Стає неможливим використання АВС-аналізу у спеціалізованих магазинах 
або відділах з продажу книг, дисків та касет, друкованої продукції, журналів та газет. У цих 
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товарних категоріях стає неможливим розбиття на групи, оскільки оновлення асортименту в 
них є максимальним та в ряді випадків товар є унікальним та не повторюється. 

- АВС-аналіз може давати неправильні результати, якщо даних для аналізу  мало: 
статистика менше трьох місяців не дозволяє дати об'єктивну оцінку вкладу товарів в 
результат компанії (тому усі нові товари, унікальні, сезонні, – потраплять в клас С). 

- АВС-аналіз буде неправильним там, де облік товарів ведеться з постійними змінами в 
товарній номенклатурі: наприклад, один і той же товар оприбутковується під різними кодами 
або найменуваннями або там, де непорядок в обліку. 

- АВС-аналіз буде непотрібним, якщо товарна номенклатура складається із занадто 
малого числа позицій – менше 10,  наприклад.  У такому випадку оцінювати  вклад кожного 
товару можна буде без застосування вищезгаданих математичних методів. 

2. Існують недоліки впровадження АВС-аналізу в практику роздрібних підприємств на 
основі використання спеціалізованого програмного забезпечення, а саме: 

- Програмне забезпечення не має фільтрів відносно дати постачань і переміщення 
товарів між магазинами однієї мережі.  Тому товари,  які знаходяться на шляху до магазину 
або товари, які закінчилися сьогодні, автоматично потрапляють до групи С. 

- Більшість програм з проведення АВС-аналізу не враховують обнуління залишків 
товарів, що автоматично призводить до того, що вони автоматично потрапляють до групи С. 

- Програмне забезпечення не враховує порівняння між категоріями, підкатегоріями та 
товарними позиціями. Звіт формується за категоріями, підкатегоріми товарів, всередині яких 
ранжирується сума продажів і прибутковість товарних позицій. Це дозволяє зробити 
висновки про прибутковість тільки товарних позицій і не дозволяє порівнювати 
прибутковість товарних підкатегорій. 

- За окремими товарними категоріями взагалі неможливе застосування АВС-аналізу, 
як основи для ухвалення рішень, пов’язаних з управлінням асортиментом. Наприклад, такі 
товарні категорії, як «книги», «диски» мають високі показники оновлення асортименту. 
Коефіцієнт оновлення по них складає 0,7, що свідчить про те, що застосування цієї методики 
стає некоректним. 

Усі перелічені недоліки впровадження АВС-аналізу в роботу підприємств роздрібної 
торгівлі були зроблені на основі дослідження великих торговельних мереж. 

На основі виявлених недоліків застосування АВС-аналізу в практиці підприємств 
роздрібної торгівлі, були розроблені такі рекомендації, спрямовані на підвищення 
ефективності використання цієї методики. 

1. У програмному забезпеченні АВС-аналізу необхідно врахувати фільтри по датах 
постачань товару і періодах пересування товару між магазинами мережі. 

2. Необхідно забезпечити параметри порівняння окремих підкатегорій між собою, а не 
тільки товарних позицій усередині підкатегорії. 

3. При формуванні звіту необхідно відсікати товари з нульовим залишком, оскільки 
вони автоматично потрапляють до класу С та не відбивають реального становища. 

4. Основною метою АВС-аналізу є забезпечення збалансованого асортименту в 
магазинах, з урахуванням обороту і прибутковості кожної товарної позиції. У зв’язку з цим 
було запропоновано формувати асортимент з урахуванням цілей товарних категорій. Цілі 
товарних категорій було сформовано відповідно до таких положень: 

Унікальні  товарні категорії спрямовані на створення і підтримку іміджу магазину та на 
імпульсні покупки. 

Рекомендоване співвідношення в асортиментній матриці – 1-3% від кількості категорій. 
Ця категорія створює конкурентні переваги [3, c.106-148]. Товари цієї категорії 
характеризуються відкладеним попитом, коли товар отримується з нагоди якоїсь події і, 
зазвичай, не приносить великого обороту і прибутку (випічка, кулінарія, гарячий хліб). 
Націнка на товари унікальних категорій має бути максимально висока, але загальна ціна на 
товар не повинна перевищувати рівень попиту і купівельного сприйняття, тобто враховувати 
реакцію споживача [4; 5, с.10-65]. 



 158 

Пріоритетні товарні категорії спрямовані на підтримку прибутковості та залучення 
основного потоку покупців.  Рекомендоване співвідношення –  20  %  від загальної кількості 
категорій. Основне завдання таких категорій – прибутковість. Товари цієї категорії 
визначають загальну спеціалізацію магазину. 

За товарами саме цих категорій покупці приходять в магазин і вони готові за них 
платити. Тому при високому попиті на ці товари встановлюють високі націнки. Ці товари 
знаходяться на етапі зростання ЖЦТ та попит на них стійкий (алкоголь, гастрономія, 
сигарети, кури-гріль). 

Націнка на пріоритетні категорії товарів має бути високою, але з врахуванням рівня цін 
конкурентів. Слід зазначити, що споживач вважає за краще купувати товари цієї категорії в 
цьому магазині, але готовий перемкнутися на магазини-конкурентів, якщо співвідношення 
«ціна-якість» в рамках цієї категорії буде порушено і якщо не буде потрібного покупцеві 
бренду або товару. 

Базові товарні категорії спрямовані на  підтримку високої оборотності та залучення 
основного потоку покупців. 

Рекомендоване співвідношення – 40-60 % від загальної кількості категорій. Базові 
категорії складають основу асортименту магазину. 

Ці товари –  генератори потоку,  вони дають найбільший оборот й від них чекають 
конкурентоспроможні ціни та наявність потрібного бренду (хліб, молоко, сири, соки, риба, 
м'ясо, макарони, йогурти). 

Основна політика у сфері встановлення цін для базових категорій –  орієнтація на 
конкурентне середовище. 

Важливо вибрати всередині всіх товарів, товари – індикатори купівельного попиту. До 
них належать ті позиції, які мають високий оборот та середні ціни,  які покупці пам'ятають і 
можуть порівняти з іншими магазинами. 

Періодичні (сезонні) товарні категорії спрямовані на оновлення асортименту, залучення 
й утримання покупця. Рекомендоване співвідношення – до 20 % від загальної кількості 
категорій.  Періодичні категорії – це категорії товарів, що продаються нерегулярно. Обороти 
та прибутки за цими категоріями мають нерегулярний характер. Товари цієї категорії 
представлені в двох варіантах. 

1. Сезонні товари – це товари, продажі яких залежать від сезону. 
2. Періодичні товари –  це товари,  попит на які обмежений вузьким колом споживачів 

(діабетичне харчування, морозиво, шампанське, дорогі цукерки), прибуток і виручка по них 
має епізодичний характер. 

Зручні товарні категорії спрямовані на забезпечення постійного купівельного потоку, 
комплексність купівлі,  зручність для покупця.  Рекомендоване співвідношення –  5-10  % від 
загальної кількості категорій. Зручні категорії – це товари, які є допоміжними або супутніми. 
Ці товари мають низьку оборотність і прибуток, але їх наявність потрібна в асортименті 
(пластиковий посуд,  жуйки,  пакети,  серветки,  батареї та ін.)  магазину,  оскільки вони 
підтримують відвідуваність магазину. 

Високим ступенем глибини асортименту повинні характеризуватися пріоритетні 
категорії,  що пояснюється їх важливою роллю в асортименті.  По цих товарах можна 
прагнути до максимуму підкатегорій та товарних позицій, оскільки підприємство не ризикує 
збільшити свій складський запас (рис. 4). 

Товари всередині базових категорій також повинні мати значну глибину, оскільки по 
них покупець судитиме про спеціалізацію магазину. Для оптимізації запасів не 
рекомендується мати досить глибокого асортименту.  
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Рис. 4. Збалансування асортименту за довжиною та глибиною  згідно результатів АВС-

аналізу 
Сезонні товари в сезон можуть мати значну глибину. У позасезонний період кількість 

товарних позицій може знижуватися до межі. Повне виведення сезонних товарів з 
асортименту не рекомендується для збереження загальної концепції магазину. 

Зручні категорії можуть бути представлені в обмеженому обсязі. 
Унікальні товари також можуть не мати глибокого наповнення. Проте, якщо такі 

товари все ж приносять прибуток, то глибина категорії може бути побудована за принципом 
прибуткових категорій. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Проведене дослідження особливостей 
використання АВС-аналізу на підприємствах роздрібної торгівлі України дозволило 
запропонувати цю методику з метою формування асортиментної матриці магазинів у межах 
однієї торговельної мережі. 

Результати АВС-аналізу можливо використовувати при формуванні асортименту 
магазинів та викладенні товарів. Методика АВС-аналізу дозволить формувати збалансований 
асортимент магазину. У кожній товарній групі мають бути категорії унікальних і зручних 
товарів. Але в кожній групі бажана наявність пріоритетних і періодичних і базових  
категорій для того, щоб кожна група в асортименті магазину була прибутковою. Залежно від 
формату магазину, цільової групи покупців і специфіки магазинів-конкурентів ролі категорій 
можна варіювати. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВС-АНАЛИЗА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 
АССОРТИМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ 

 

В статье рассмотрены особенности использования метода ABC-анализа на предприятиях 
розничной торговли. На основании изучения опыта внедрения методологи ABC-анализа в 
практику работы предприятий розничной торговли Украины было определено его недостатки и 
ограничения в использовании. Разработано рекомендации относительно эффективного 
управления ассортиментом предприятий розничной торговли при помощи ABC-анализа. 

Ключевые слова: принцып Парето, АВС-анализ, метод «двойной касательной», метод 
«многоугольника», товарные категории.  

 

Abarkin P.S., Ph.D. Krasylnykov S.R. 
FEATURES OF USE ABC ANALYSIS IN ORDER TO OPTIMIZE THE RANGE OF 

RETAILERS IN UKRAINE 
 

The  features  of  the  use  of  method  of  AВСanalysis  on  the  enterprises  of  retail  business  are  
considered in the article. On the basis of study of experience of methodology of AВСanalysis introduction 
of in practice of work of enterprises of retail business of Ukraine his failings and limitations were certain 
in the use. The developed recommendations are in relation to the effective management of enterprises of 
retail business an assortment by an AВС-analysis. 

Keywords: Pareto principle, ABC analysis, the method of "double tangent", "polygon" method, 
product categories. 
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СПОСОБИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОНОВЛЕННЯ ЦИФРОВИХ КАРТ 
МІСЦЕВОСТІ  

 
У статті розроблений і запропонований один із способів скорочення термінів 

оперативного оновлення карт. При плануванні робіт з оновлення цифрових карт, райони які 
підлягають оновленню визначаються заздалегідь у відповідності до керівних документів. Але 
порядок оновлення номенклатурних аркушів в районі при цьому не визначається. Це може 
призвести до ситуації, коли лист, який потребує першочергового поновлення фактично буде 
оновлено в останню чергу. Для виключення таких випадків пропонується автоматично 
визначати аркуші, на яких передбачаються найбільші зміни, що дозволить визначити 
послідовність їх оновлення. 

Спосіб передбачає автоматизацію процесу визначення листів цифрових карт, які 
потребують першочергового оновлення. Запропонований спосіб автоматизації такого вибору 
дозволить скоротити час і підвищити ефективність проведення оновлення цифрових карт, а 
його теоретичною основою є метод аналізу ієрархій. 

Ключові слова: метод аналізу ієрархій, оновлення цифрових карт. 
 
Вступ та постановка задачі. Широке впровадження засобів електронно-

обчислювальної техніки в системи управління Збройних Сил країни зумовлює необхідність 
включення цифрової інформації про місцевість у процеси автоматизованої обробки даних. 

У зв’язку з цим виникає необхідність у розробці нових підходів щодо автоматизації 
систем оновлення та оперативного виправлення цифрових карт, удосконалення організації, 
технологій і технічних засобів отримання цифрової інформації про місцевість, її 
накопичення, зберігання, опрацювання й передачі користувачам.  
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Одним із етапів методики оперативного оновлення цифрових карт, який можливо 
автоматизувати, це визначення аркушів цифрових карт, які потребують першочергового 
оновлення. Запропонований спосіб автоматизації такого вибору дозволить скоротити час та 
підвищити ефективність проведення оновлення цифрових карт. 

Мета статті. Зменшення часу при плануванні та підготовці до проведення робіт по 
оновленню цифрових карт місцевості за рахунок автоматизованого визначення порядку 
оновлення аркушів цифрових карт за ступенем змін місцевості для зазначеного району. 

Виклад основного матеріалу Необхідність оновлення топографічних карт 
визначається практичними проблемами їх використання, що потребує підтримування 
достовірності та сучасності змісту у відповідності до реального стану того явища, яке вони 
відображають.  

Одним із шляхів скорочення термінів оперативного виправлення карт є автоматизація 
процесів підготовки, збору та обробки вихідних даних, усунення дублювання рутинних 
операцій копіювання змін з одного носія на інший. Всього цього можна досягти, якщо 
зорієнтувати процес оновлення не на традиційну, а на цифрову форму представлення даних. 
Реалізація цього шляху можлива з використанням програмного забезпечення 
інструментальних картографічних та геоінформаційних систем . 

Розглянемо більш детально особливості удосконалення методики оперативного 
виправлення та оновлення цифрових карт. 

Підготовчий етап: виконується на стадії складання технічного проекту. Особливість 
етапу полягає в зборі, систематизації, складанні схем покриття району, що оновлюється. 
Наявність космічних знімків високої роздільної здатності, матеріали аерознімання минулих 
років (у цифровому вигляді)  для аналізу змін,  оптимізації процесу дешифрування знімків і 
виправлення рельєфу.  

На даному етапі досить важливе значення повинно приділятися цифровим картам. 
Масив цифрової картографічної інформації на всю територію України є у визначених 
масштабах, а саме,  1:500 000, 1:200 000 і 1:50 000. Цифрова картографічна інформація 
зберігається у вигляді наборів табличних даних, що значно спрощує процедуру її обробки 
сучасними геоінформаційними програмними пакетами. 

На даний час, при плануванні робіт по оновленню цифрових карт, райони які 
підлягають оновленню визначаються заздалегідь відповідно до керівних документів. Але 
послідовність оновлення номенклатурних аркушів в районі при цьому не визначається. Саме 
це на наш погляд може призвести до ситуації, коли аркуш, який потребує першочергового 
оновлення фактично буде оновлений в останню чергу. Для виключення таких випадків 
пропонується  автоматично визначати аркуші, на яких передбачаються найбільші зміни, що 
дозволить визначити послідовність їх оновлення.  

Величезною перевагою цифрових технологій є реальна можливість аналізу  змісту 
цифрових карт безпосередньо під час планування робіт по оновленню цифрової 
картографічної інформації на визначений район. Що дозволяє визначити за змістом аркушів 
електронної (цифрової) карти району саме ті, які  потребують першочергового оновлення.  

Автоматичний аналіз змісту цифрової картографічної моделі місцевості значно 
прискорює процес планування робіт по оновленню визначених районів, а також визначення 
порядку оновлення аркушів цифрових карт за ступенем змін місцевості.  

Алгоритм передбачає  обробку табличної форми подання цифрової карти, за кількістю 
об’єктів пошарово, з урахуванням вагових коефіцієнтів важливості шару шляхом 
математичної обробки статистичних даних аркушів цифрової карти в районі оновлення.  

Для розв’язання поставленого завдання доцільним є використання методу аналізу 
ієрархій, саме цей метод дозволяє визначити вплив кожного із сегментів цифрової  карти 
місцевості на необхідність оновлення аркушу ЦК в цілому.  Метод базується на обробці 
експертних оцінок, які надані фахівцями у відповідній галузі.  

Методологія МАІ полягає в побудові ієрархії з подальшим формуванням суджень на 
основі парних порівнянь елементів за загальними для них критеріями або властивостями. На 
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основі таких порівнянь обчислюються коефіцієнти важливості критеріїв, оцінки альтернатив 
і знаходиться загальна оцінка як зважена сума оцінок критеріїв. Метод передбачає 
декомпозицію задачі (її ієрархічне зображення) на більш прості складові частини і подальше 
оброблення послідовності суджень експертів попарним порівнянням. 

Традиційно МАІ використовується для завдань ранжирування або вибору кращих 
альтернатив шляхом обчислення пріоритетів альтернатив і критеріїв.  

Зазвичай, вибір критеріїв є прерогативою особи, що приймає рішення, при цьому 
критерії можуть вимірюватися в різних шкалах, прикладами яких є шкали для вимірювання 
ваги і відстані.  Крім того,  у завданнях прийняття рішень можуть зустрічатися критерії,  для 
яких відсутні шкали вимірів. Виміри в різних шкалах не можна просто об'єднати або скласти. 
Тому в МАІ спочатку обчислюються пріоритети критеріїв у термінах важливості, яка 
характеризує їх внесок в головну мету, потім пріоритети альтернатив, що показують міру 
відповідності альтернатив вимогам критеріїв. Ці пріоритети отримуються з матриць парних 
порівнянь, заповнених судженнями або відношеннями реальних вимірів, якщо такі є.  

Процес упорядковування об'єктів відповідно до пріоритетів дозволяє вирішити задачу, 
пов'язану із застосуванням різних типів шкал, шляхом визначення значущості об'єктів у 
системі цінностей ОПР.  

Завершальною стадією МАІ є синтез узагальнених (глобальних) пріоритетів 
альтернатив, що характеризують їх внесок у головну мету, розташовану на вершині ієрархії. 
Синтез включає операції множення і складання, які можна застосовувати не лише до 
пріоритетів, але й до реальних вимірів властивостей альтернатив, якщо вони належать одній 
шкалі. [4] 

Таким чином, МАІ дозволяє звести проблему багатокритерійної оптимізації до 
одновимірного завдання і може успішно застосовуватись для рішення поставленої задачі.  

Згідно із формулюванням задачі структура моделі являє собою схему, яка включає: 
1) набір альтернативних рішень, 
2) критерії рейтингування рішень, 
3) набір груп однотипних факторів, що впливають на рейтинг, 
4) множину спрямованих зв'язків, що вказують на впливи рішень, критерію і факторів 

один на одного. 
Структура моделі відображає результат аналізу ситуації прийняття рішення.[1,2,3] 
В загальному вигляді МАІ передбачає декомпозицію та структурування проблеми у 

вигляді ієрархії.  Маємо наступну задачу щодо вибору, яка представляється у вигляді 
ієрархії: m альтернатив А1….Аm , s рівнів критеріїв i

jE  , ,,1 si =  mj ,1= . 

Можливо побудувати функцію ( ),iAf  ni ..1=  , яка в заданих одиницях виміру, визначає 
відповідність альтернативи iA , ni ..1= , заданій меті. Тоді задача має рішення ( )i

i
Mfmax . Але, 

існують такі альтернативи eji AAA ,, , де ,ji AA f ,ej AA f ,ie AA f  тоді мета  має бути 

описана функцією ( ),,..., 1 cWWAf  де jW cj ..1=  - не враховані фактори в описі мети.  
З групи матриць парних порівнянь формуються локальні пріоритети, які відображають 

вплив множини елементів на елемент рівня, який знаходиться вище, компоненти векторів 
будуть мати вигляд: 
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Таким чином j –та компонента, це  j
E 1

1

w .  

Як рішення, вибирається та альтернатива на якій досягається максимум. 
А саме  j

Ej
1
1

maxw .[1,2,4] 

Так, виведемо цільову функцію щодо визначення пріоритету (першочерговості) 
проведення оновлення цифрових карт на визначений район. 

Вихідними даними для вирішення задачі є: 
1. Визначений район для проведення оновлення (кількість аркушів цифрових карт – N); 
2. Визначення критеріїв за якими проводиться визначення пріоритету К1,  К2, … К8;  
3. Визначення пріоритету (ваги) кожного з критеріїв на першочерговість проведення 

оновлення; 
4. Визначення чисельного показника кожного критерію Кi,k для окремого листа 

цифрової карти. 
Таким чином, чисельне значення пріоритету оновлення першого аркушу карти з 

визначеного району буде визначатися: 
8182121111 ... wKwKwKF +++=       (2) 

де 181211   ...  ,  , KKK  – чисельні показники критеріїв для 1-го аркуша карти; 

821   ...  ,  , www  – вага критерію. 
Визначення пріоритетів оновлення iF , Ni ,1=  проводиться для всіх N аркушів карт, та 

знаходиться його максимальне значення  max max iFF = . 
Відповідно до наведених вихідних вимог, узагальнена нормована цільова функція 

пріоритетності проведення оновлення прийме вигляд: 

max

8

1
,

F

wK
F k

kki

i

å
==     ..     (3) 

де kiK ,  – значення к-го критерію для і-го аркуша карти, Ni ,1= , 8,1=k ; 

kw  – вага к-го критерію. 
Першочерговим для оновлення, відповідно буде той аркуш карти, функція пріоритету 

якого буде мати максимальне значення, подальша черга проведення оновлення визначається 
у порядку убування цільової функції. 

Наступним кроком для автоматизації визначення порядку оновлення аркушів цифрових 
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карт, є створення та інтеграція програмного додатку до існуючого ГІС-пакету. 
Висновки. Таким чином,  використовуючи експертні дані та обробляючи їх на основі 

методу аналізу ієрархій можна визначити послідовність проведення оновлення цифрових 
карт на заздалегідь визначений район з мінімальною похибкою. 
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СПОСОБЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ ОБНОВЛЕНИЯ ЦИФРОВЫХ КАРТ 
МЕСТНОСТИ 

 
В статье разработан и предложен один из способов сокращения сроков оперативного 

обновления карт. При планировании работ по обновлению цифровых карт, районы подлежащие 
обновлению определяются заранее в соответствии с руководящими документами. Но 
очередность обновления номенклатурных листов в районе при этом не определяется. Это 
может привести к ситуации, когда лист, который требует первоочередного обновления 
фактически будет обновлен в последнюю очередь. Для исключения таких случаев предлагается 
автоматически определять листы, на которых предполагаются наибольшие изменения, что 
позволит определить последовательность их обновления.  

Способ предусматривает автоматизацию процесса определения листов цифровых карт, 
которые требуют первоочередного обновления. Предложенный способ автоматизации такого 
выбора позволит сократить время и повысить эффективность проведения обновления 
цифровых карт, а его теоретической основой является метод анализа иерархий. 

Ключевые слова: метод анализа иерархий, обновление цифровых карт. 
 

Ph.D. Bahvalov V.B., Ph.D. Girov G.B., Ph.D. Khirkh-Ialan V.I. 
HOW TO IMPROVE THE METHOD OF UPDATING DIGITAL MAPS 

This article was developed and proposed a way of shortening the operative map updates. When 
planning the work to update digital maps, areas subject to renewal determined in advance in accordance 
with the regulations. But the procedure for updating the nomenclature sheets in the area is not defined. 
This can lead to a situation where a letter that actually require urgent renovation will be updated last. To 
exclude such cases offered automatically determine the sheet, which provided the biggest changes that will 
determine the sequence of updates.  

The method involves the automation of digital sheet definition maps that require urgent update. The 
proposed method of automating this choice will reduce time and increase efficiency of updating digital 
maps and its theoretical basis is the method of analysis of hierarchies. 

Keywords: hierarchy analysis method, update digital maps. 
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МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ В АВТОМАТИЗОВАНИХ 
НАВЧАЮЧИХ СИСТЕМАХ 

 
У статті проведено аналіз моделі предметної області та її можлива реалізація. 
Розглянуто загальні схеми побудови моделі учня та їх функції, методи побудови моделі 

користувача (учня) комп'ютерного навчання і систем для діалогу на природній мові, 
стандартизований контроль знань в АНС. 

Ключові слова: орграф, модель учня, навчальна система, контроль знань, адаптація, 
оверлейн модель. 

 
Вступ. Побудова програмного комплексу дозволить створювати на його основі 

навчальні системи, орієнтовані на роботу в мережі і мають доступ до більших обсягів 
розподілених даних. Введення до складу програмного комплексу експертної системи дасть 
викладачеві можливість за допомогою правил бази знань керувати процесом навчання в 
залежності від характеристик конкретного процесу навчання, зокрема, від результатів 
контролю знань учня, забезпечуючи тим самий диференційований підхід. 

Постановка завдання. Організація моделі предметної області (МПО) у вигляді 
семіотичної мережі,  в основі якої лежить орграф,  дозволяє використовувати для аналізу 
МПО апарат теорії графів.[2] 

Нехай G  - орграф, що описує МПО, { }ivVG = - множина вершин і { }ieVE = - множина 
дуг цього орграфа. Орграф G  не повинен містити: 

1. петель, тобто дуг ( )ii vv ,  
2. циклів, тобто таких маршрутів 12211 ,,...,,,, +kk veevev ,  в яких 11 += kvv (де ii ev , - 

відповідно номери вершин і дуг, що входять в маршрут). 
3. незв'язних вершин або підграфів. Для визначення наявності незв'язних вершин 

(підграфів) орграф розглядається як неорієнтований граф. Неорієнтований граф є зв'язним 
тоді і тільки тоді, коли для довільної фіксованої вершини v  існує маршрут uv,... , де u будь - 
яка інша вершина графа. 

Крім аналізу МПО використання графів дає можливість вирішити оптимізаційну 
задачу, пов'язану з визначенням доцільної послідовності вивчення тем як в рамках курсу, так 
і декількох взаємопов'язаних курсів (дисциплін). МПО відображає логічні зв'язки між темами 
(поняттями), які належать, можливо, до різних дисциплін. Відповідно, послідовність 
освоєння тем повинна бути така, щоб до початку вивчення теми i  всі попередні їй теми 
(поняття) були вже вивчені. 

Ця задача зводиться до задачі розфарбування вершин графа. Нагадаємо, що 
розфарбуванням графа G  називається довільна функція виду 

{ },,...,2,1: kVGf ®  
де k  - кількість різних фарб. В даному випадку рішенням задачі визначення 

послідовності вивчення тем є таким розфарбування орграфа G , при якій для будь-якого 
маршруту 12211 ,,...,,,, +kk veevev , вершини якого розмальовані кольорами klll ,..., 21 , вірно 
твердження ji ll < , якщо ji < . 

Виклад основного матеріалу. Організація моделі предметної області (МПО). Модель 
предметної області призначена для вирішення двох взаємопов'язаних завдань. Ця модель 
відображає зв'язки між елементами навчального процесу і, отже, визначає послідовність 
вивчення матеріалу (адміністративна завдання), а також можливі причини помилок учня, що 
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виникли із-за незнання попереднього матеріалу (завдання консультації і адаптивного 
керування). 

Можлива реалізація роботи з семіотичної мережею через програмний модуль на мові 
високого рівня. Опис цієї мережі може задаватися в текстовому файлі формату, що 
відповідало б принципам відкритості та переносимості. Але задамося питанням: чи потрібна 
переносимість у даному випадку? Незмінне зміст навчальної системи складають навчальні 
матеріали та тести. Розраховувати на те, що яка-небудь інша оболонка навчальної системи 
дозволить використовувати складно організоване опис МПО в його первісному вигляді, було 
б наївно. Значить, від принципу переносимості для опису МПО можна безболісно 
відмовитися. 

З іншого боку, знання про структуру ЗА застосовуються в правилах бази знань 
підсистеми управління, організованої за допомогою продукційної моделі (набору правил). 
Якщо організувати МПО також з використанням продукційної моделі, можна легко 
вирішити задачу сполучення цих двох підсистем. Крім того, подання МПО у вигляді набору 
правил має ще одну перевагу: можливість модифікації цього набору дозволяє змінювати 
саму процедуру роботи з мережею (поширення збудження по мережі), тобто здійснювати 
алгоритмічну налаштування МПО. 

Але для організації управління процесом навчання недостатньо мати модель 
предметної області. Система повинна мати інформацію про те, в якому стані знаходиться 
процес навчання конкретного учня. Для обліку цих відомостей вводиться модель учня. 

Модель учня. В даний час не існує загальноприйнятого визначення поняття "модель 
учня". Але можна виділити два основних підходу до побудови такої моделі. 

1. В експертно-навчальних системах (ЕНС) під моделлю користувача розуміють набір 
характеристик (параметрів) і сукупність правил, які на підставі значень цих характеристик 
керують процесом спілкування системи з користувачем [3].  

2. В інших класах навчальних систем під моделлю користувача зазвичай розуміють 
набір вимірюваних параметрів, під час роботи системи з учнем і визначає ступінь засвоєння 
ним знань з досліджуваного предмета. 

Насправді, розуміння моделі учня як набору параметрів - це занадто вузьке розуміння. 
Без урахування методів, які працюють з даним набором характеристик, цей набір втрачає 
сенс. Отже, модель учня (МУ) можна визначити як сукупність набору характеристик учня і 
методів (правил) обробки цього набору. 

В ЕОС ці правила прив'язані до конкретної ПЗ,  що дозволяє,  природно,  більш якісно 
імітувати спілкування учня з фахівцем у даній предметній області. Але АНС не може бути 
орієнтована на конкретну, тому і призначення правил, що входять в модель того, хто 
навчається, має бути іншим. В першу чергу ці правила повинні проводити зміни самої моделі 
учня за результатами його роботи з системою.  Це дозволить викладачеві керувати 
формуванням на цій моделі,  тобто здійснювати алгоритмічну налаштування без 
програмування. 

Модель учня повинна включати в себе інформацію: 
a) цілі навчання; 
b) про знання учня в рамках досліджуваного курсу (поточний стан процесу навчання); 
c) про особливості подачі навчальних матеріалів і вибору контрольних завдань і 

запитань; 
е)  про правила зміни моделі учня за результатами роботи з учнем.(Пункт с)  тісно 

співвідноситься зі знаннями про стратегії навчання). 
Для кожного учня може бути задана своя мета роботи з системою і своє підмножина 

досліджуваного матеріалу, яке визначає початкову настройку системи та є базою для 
подальшої роботи з учнем. 

Поточний стан процесу навчання фактично являє собою проекцію знань учня на модель 
предметної області. Проекція обмежена рамками заданих виучуваного маршрутів і включає 
відомості про результати вивчення окремих тем курсу (проходження вершин мережі). 
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Результати вивчення окремих тем можуть бути представлені як сукупність результатів 
контролю знань по даній темі (якщо він передбачений) і набір значень параметрів, які 
можуть бути виміряні під час роботи з учнем (кількість звернень до вершини (темі), час 
роботи з матеріалом, середній час відповіді на запитання тощо). 

Максимальну здатність системи налаштовуватися на вимоги конкретного викладача до 
моделі учня можна забезпечити, надавши користувачу можливість самостійно формувати 
модель того, хто навчається, тобто включати в цю модель довільні параметри і задавати 
способи їх підрахунку і правила зміни моделі. 

Наявність моделі учня дозволить організувати гнучке (адаптивне керування процесом 
навчання. Адаптивна навчальна система може містити декілька варіантів викладення одного 
і того ж матеріалу.  Рішення про продовження навчання по одному з варіантів має 
прийматися на підставі значень параметрів моделі учня. Значення параметрів можуть також 
враховуватися системою при виборі контрольних завдань, лабораторних робіт і т. п. 

Отже, модель того, хто навчається, виконує наступні функції: 
• адаптація до виучуваного керуючих впливів системи; 
• визначення рівня знань студента щодо досліджуваного курсу та ступеня досягнення 

заданої мети навчання. 
Розглянемо деякі існуючі методи побудови моделей учня. 
Методи побудови моделі учня. Методи побудови моделі користувача (учня) активно 

досліджуються в області систем комп'ютерного навчання і систем для діалогу на природній 
мові [4]. 

Найбільш простий для реалізації є оверлейн модель. Вона будується на припущенні, що 
знання учня і знання системи мають аналогічну структуру, при цьому знання учня є 
підмножиною знань системи. Кожній темі ПО додається числовий атрибут, що показує 
ступінь розуміння учнем матеріалу по цій темі. Значення цього атрибута визначаться в ході 
опитування учня. 

Більш складна стратегія запропонована для різницевої моделі. При побудові цієї моделі 
система аналізує відповіді учня і порівнює їх з тими знаннями, які закладені в системі та 
якими користується експерт при вирішенні подібних завдань. Відмінності між цими 
знаннями і лягають в основу моделі користувача. Ця модель дозволяє враховувати не тільки 
відсутність знань у студента, але і неправильне їх використання. 

В якості особливості різницевої моделі можна вказати, що вона, так само як і оверлейна 
модель, припускає ідентичність структури системи знань і учня. (Втім, для навчальної 
системи це не є перешкодою до використання цих моделей, т. к. завдання системи якраз і 
полягає в тому, щоб передати свої знання вивченого в тій формі, в якій вони закладені). 

Пертурбаційна модель будується на припущенні, що знання користувача і знання 
системи можуть частково збігатися.  У цьому випадку важливою передумовою побудови 
такої моделі є ідентифікація причин розбіжності, оскільки без визначення розбіжностей 
модель користувача буде занадто невизначеною. 

Розрізняють такі причини розбіжностей: 
• недолік знань; 
• наявність помилкових знань; 
• неправильне застосування знань або невміння їх застосовувати; 
• помилка, породжена неуважністю; 
• навмисне допущена помилка (дається перший-ліпший відповідь). Остання причина 

легко виявиться, якщо поставити кілька простих запитань. Виявлення інших причин можна 
здійснити шляхом повторного опитування учня (т.н. уточнення). 

Як видно, всі ці методи передбачають наявність не тільки деяких кількісних параметрів 
(описовій частині), але й наявність способів (правил) визначення ступеня відповідності 
системи знань і знань учня, тобто процедурної частинию  

Загальні принципи побудови моделі учня. Аналіз систем навчання дозволяє зробити 
наступний висновок: більшість з існуючих навчальних систем не містить моделі учня [1] [5]. 
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Ті ж системи, до складу яких входить ця модель, побудована на підставі жорстко 
запрограмованих алгоритмів і наборів параметрів (ЕКСТЕРН, РЕПЕТИТОР, КАДІС та ін). 

Розробники закладають в систему певний метод (у кращому разі - кілька методів 
побудови моделі учня. Модель будується за сукупністю характеристик   (параметрів), які 
розробники визнали суттєвими для визначення МО і які програма вміє розраховувати. Цей 
підхід є загальноприйнятим, але він володіє очевидними недоліками: 

• жорстко заданий набір параметрів і алгоритмів знижує гнучкість системи; 
• обмеження можливості налаштування системи звужують коло користувачів системи. 

Цих недоліків можна уникнути, якщо включити в навчальну систему можливість 
формування довільного набору параметрів і завдання алгоритму поведінки системи в 
залежності від значень цих параметрів. Крім цього в систему необхідно включити деякі 
готові моделі учня, які можна буде використовувати без попередньої настройки, наприклад, 
автоматично. Це полегшить роботу з системою непідготовленим користувачам (викладачам) 
і скоротить час на підготовку системи до використання.  

Контроль знань. Контроль знань студента є важливою частиною роботи з 
користувачем. Він забезпечує зворотний зв'язок з учнем і призначений в першу чергу для 
визначення рівня знань учня з метою організації адаптивного управління навчанням. 

У навчальних системах зазвичай використовуються два основних підходу до організації 
контролю знань: 

1. Оцінка дій учня [6]. Цей метод застосовується в експертно - навчальних системах, 
тобто навчальних системах, заснованих на знаннях. Знання про предметної області і правила 
оцінки дій учня дозволяють системі в ході діалогу з учнем визначати рівень його знань без 
завдання контрольних питань.  За допомогою цього методу можна на високому рівні 
моделювати взаємодію викладача з учнем, але, як вже говорилося вище, обговорення 
подібних систем виходить за рамки даної роботи.  

2. Стандартизований контроль знань [7]. Сутність їх полягає в тому, виучуваного 
пропонується вибірка спеціальних завдань та відповідей на неї виноситься судження про 
його знаннях. Стандартизовані методи контролю знань мають наступні позитивні 
властивості, що визначають доцільність їх застосування: 

• короткочасність перевірки; 
• стандартність проведення перевірки та аналізу результатів; 
• можливість подання результатів перевірки в числовій формі; 
• можливість математичної обробки результатів. 
Для вимірювання здібностей стандартизованими методами необхідно проводити 

періодичні, а не одноразові перевірки. 
Стандартизований контроль знань в АНС виконується з допомогою тестів.  У 

загальному випадку, коли перевірку результатів тесту здійснює людина, тест - це набір 
питань і правильних відповідей на них (еталонів). Якщо ж визначення правильності відповіді 
покладається на ЕОМ, необхідно включити в тест набір параметрів, керуючих алгоритмів 
перевірки виконання тесту. 

Педагогічні тести прийнято ділити на нормативно - орієнтовані і критеріально-
орієнтовані.  У першому випадку результатом тесту є кількісна оцінка знань тестованих,  а у 
другому -  якісна (типу "здав -  не здав").  Для опису нормативно -  орієнтованого тестування 
широке поширення отримали логістичні моделі та досліджує їх IRT-аналіз (Item Response 
Theory).  Ця теорія добре вивчена в частині,  що відноситься до дихотомическим тестів,  для 
яких розроблені одне-, двох - і трехпараметрические моделі для аналізу результатів 
тестування (моделі Раша-Бирнбаума). 

На жаль, для дихотомічних тестів вводиться сильне обмеження - двухбалльна система 
оцінки відповіді: відповідь вважається або абсолютно правильним, або зовсім неправильним. 
Це обмеження не відповідає реальному положенню, коли правильність відповіді визначає 
викладач, який підходить до оцінки відповіді диференційовано. Тому доцільно включити в 
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систему контролю знань, можливість аналізу відповіді тестованого з визначенням ступеня 
правильності відповіді, тобто ступеня його відповідності еталону. 

Схеми проведення контролю знань. Розглянемо загальну схему проведення контролю 
знань. У загальному випадку контроль здійснюється за декілька сеансів iC , кожен з яких 
будується на основі моделі учня. Результати сеансів в свою чергу спричиняють (можуть 
спричинити) зміна моделі (рис.1). 

Якщо розглядати окремий сеанс, то він складається з трьох етапів: 
• підготовка завдання для контролю (з урахуванням моделі учня), 
• опитування учня, 
• оцінка результатів опитування та внесення змін у модель учня. 

 
 

Рис. 1. Взаємовплив сеансів контролю знань і моделі учня 
 

Загальна схема проведення сеансу контролю знань представлена на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2.  Загальна схема проведення контролю знань 
 

Для формування контрольного завдання з безлічі питань Q  вибирається підмножина 
питань (вибірка), які будуть задані учню. 

Назвемо це актуальною безліччю QQQ A É,4  Q4. Спочатку це безліч залежить від 
моделі учня oM  і від параметрів питань QP . У процесі опитування це множина може 
зазнавати зміни. Зміна актуального множини на підставі відповіді 1A  учня на чергове 
запитання може здійснюватися через модифікацію моделі учня або завдання інших 
параметрів питань. Наявність зворотного зв'язку актуального безлічі і відповіді учня 
забезпечує адаптацію AQ  до виучуваного під час проведення контролю. При реалізації більш 
примітивних форм контролю знань одна або обидві зворотних зв'язку можуть бути 
відсутніми. 
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Висновок. Розглянуто різні алгоритми та схеми проведення контролю знань, 
визначений набір базисних характеристик, призначених для параметричної настройки 
підсистеми контролю знань. Побудова програмного комплексу на вищенаведених принципах 
дозволить створювати на його основі навчальні системи, орієнтовані на роботу в мережі і 
мають доступ до більших обсягів розподілених даних.  Введення до складу програмного 
комплексу експертної системи дасть викладачеві можливість за допомогою правил бази 
знань керувати процесом навчання в залежності від характеристик конкретного процесу 
навчання, зокрема, від результатів контролю знань учня, забезпечуючи тим самий 
диференційований підхід. 
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МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМАХ 

 
В статье проведен анализ модели предметной области и ее возможная реализация.  
Рассмотрены общие схемы построения модели обучаемого и их функции, методы 

построения модели пользователя (обучаемого) компьютерного обучения и систем для диалога 
на естественном языке, стандартизированный контроль знаний в АОС.  

Ключевые слова: орграф, модель обучаемого, обучающая система, контроль знаний, 
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The article analyzes the domain model and its possible implementation.  
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control knowledge ANS.  
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СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА ОПТИМИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
У статті запропоновано застосування лінійного програмування для визначення 

оптимальних рішень по використанню обмежених ресурсів інформаційних систем управління 
економічним підприємством .  

Проведено дослідження процесу оптимізації в інформаційних системах з метою 
визначення критеріїв оптимальності інформаційної системи, що є основою рентабельності 
економічного підприємства. 

Встановлено, що для підтримки системи у впорядкованому стані окрім заходів щодо 
підвищення цього стану використовується «управління», яке виробляє спеціальну управлінську 
дію для нейтралізації збурень на підставі інформації «зворотного зв'язку». Отримані 
результати визначають шлях розроблення методологічних основ для створення оптимальної 
інформаційної системи управління підприємством. 

Ключові слова: оптимізація, лінійне програмування, інформаційна система управління, 
ухвалення рішень. 
 

Постановка проблемы. В электронных ресурсах и в методической литературе 
встречается много статей, имеющих в названии слово «оптимизация», однако применительно 
к самой «оптимизации» в этих статьях не раскрывается содержание «оптимизации», а 
именно: что такое «оптимизация» и конкретные пути осуществления «оптимизации». 

В связи с этим можно привести трактовку «оптимизации» на примере задач одного из 
видов «оптимизации» – линейного программирования (ЛП), с помощью которого 
определяются оптимальные решения по использованию ограниченных ресурсов.  

Анализ последних исследований и публикаций. Работы известных ученых в сфере 
исследования и разработки «оптимальных» информационных систем, которые используются 
для поддержки текущей хозяйственной деятельности, стратегического планирования и 
процесса принятия решений в бизнесе и хозяйственной деятельности, предопределяют 
проведение последующих научных исследований по применению информационных 
технологий в бизнесе, определяющих критические показатели для конкурентоспособности 
современных предприятий (Апатова Н.В., Емельянова Н.З. и др.).  

Постановка задачи. Целью работы является исследование процесса оптимизации в 
информационных системах для определения критериев оптимальности информационной 
системы, являющихся основой рентабельности экономического предприятия.  

Изложение основного материала. Под информационной системой будем понимать 
комплекс, включающий вычислительное и коммуникационное оборудование, программное и 
лингвистическое обеспечение, информационные ресурсы, обслуживающий персонал, то есть 
информационный комплекс, обеспечивающий поддержку динамической информационно 
модели предприятия с целью удовлетворения информационных потребностей пользователей 
информации на предприятии. То есть на предприятии функционирует единая динамическая 
информационная система, удовлетворяющая все информационные потребности всех 
сотрудников, служб и подразделений. 

При этом независимо от того, какой продукт производит предприятие, в частности, это 
может быть предприятие по оказанию информационных и других услуг, торговое 
предприятие, предприятие по производству различных работ, обычные производственные 
предприятия – везде есть информационная система. 

Отсюда можно сделать первый вывод по определению возможного критерия 
оптимальности информационной системы: оптимальность информационной системы 
определяется оптимальностью самого предприятия в целом, то есть критерий оптимальности 
информационной системы определяется критерием оптимальности установленного в целом 
предприятия [1]. 

http://teacode.com/online/udc/00/004.422.8.html
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Исходя из обеспечения тождества эффекта всех сопоставляемых вариантов, основой 
соизмерения могут быть «приведенные» затраты. То есть можно исчислить, во сколько раз 
активы, соответствующие одному варианту, больше или меньше, чем при другом варианте, 
во сколько раз эксплуатационные расходы по одному варианту больше или меньше 
эксплуатационных расходов по другому варианту. 

Для обеспечения тождества эффекта, в свою очередь, необходимо различные по 
эффекту варианты «подвергать» обработке, которая и называется «приведением к общему 
эффекту». Итак, можно сделать второй вывод, связанный с определением возможного 
критерия оптимальности: только после приведения вариантов к тождественным условиям, 
можно соизмерить «приведенные» затраты по всем вариантам и выбрать их оптимальное 
значение. 

К первой группе относятся подходы, обеспечивающие получение максимальной 
«чистой» прибыли при соответствующих ограничениях, установленных ГНИ по налогу на 
добавленную стоимость, по средней заработной плате, по рентабельности активов и общей и 
другим показателям. 

Во второй группе, в свою очередь, выделяются, в основном, два направления: в первом 
используется показатель так называемой «цены предприятия», а во втором рассматривается 
подход, ориентирующий предприятие на получение минимальной суммы налогов. 

Считается, что максимальная «цена предприятия», главное для учредителей 
предприятия, определяется не только материальными ценностями, такими как здания, 
оборудование, запасы сырья и материалов, товары, денежные средства, но и деловой 
репутацией, кругом клиентов и проверенных поставщиков, торговыми марками и брендами, 
известностью на рынке.  

В свою очередь, среди нематериальных активов можно выделить условно два вида. К 
первому можно отнести те, которые, как правило, имеют неопределенный срок службы и 
оцениваются в совокупности и поэтому считаются не амортизируемыми. Это обученный 
персонал, достижения в области рекламы и продвижения своей продукции, преимущества 
территориального расположения, репутации в области бизнеса. Ко второму можно отнести 
нематериальные активы, включающие торговые и заводские марки, фирменные знаки, 
авторские права, патенты и т. д., то есть такие, которые можно оценить отдельно, которые 
могут иметь определенный срок службы, то есть могут быть амортизируемыми [2].  

В настоящее время для нематериальных активов, относящихся к первому виду, 
используется название «гудвил». Факторы, способствующие появлению «гудвила», 
специально на предприятии не выделяются и не учитываются в отчетности, однако, они 
часто могут служить реальным источником прибыли. То есть, возникает необходимость 
оценки и «гудвила», особенно это нужно при покупке (продаже) бизнеса, слиянии или 
поглощения предприятий, при управлении стоимостью предприятия. 

Следовательно, говоря о «цене предприятия», необходимо понимать под «ценой» не 
только материальные ценности, но и все, что относится к «гудвилу», то есть владелец 
предприятия, в частности при продаже предприятия, заинтересован получить не только 
суммарную стоимость всех активов предприятия, но и стоимость «гудвила». 

Таким образом, в качестве одного из критериев оптимизации можно считать «цену 
предприятия», понимая под ней вышесказанное суждение и стремление владельцев 
предприятия к ее максимуму. 

С другой стороны, причем чаще всего в связи со сдачей отчётности по налогам, на 
предприятии пытаются решать задачу оптимизации своей деятельности с точки зрения 
минимизации суммы налогов, перечисляемой в бюджет. При этом используются налоговые 
инструменты и схемы, как законные по форме и своему содержанию, так и незаконные, 
называемые часто «серыми». 

Противоречивость выбора критерия оптимальности в настоящее время решается на 
предприятии путем составления двух документов, таких как «учетная политика для целей 
бухгалтерского учета» (УП) и «учетная политика для целей налогообложения».  
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Таким образом, в соответствии с официальными методическими документами 
предлагается решение выбора критерия оптимизации деятельности предприятия исходя из 
тех целей, которые ставятся перед владельцами предприятия, то есть имеется два сценария 
выбора действий на предприятии: с одной стороны, определение эффективного варианта УП 
и, с другой стороны, определение эффективного варианта НП [3].  

Выбор одного сценария должен определяться владельцами предприятия 
исключительно из характера текущей ситуации. Например, что важней для будущего 
владельца предприятия (в случае покупки предприятия) оплата сразу «большой» стоимости 
покупаемого предприятия и затем выплаты в течение отчетного года «небольших» размеров 
налогов или оплата «небольшой» стоимости предприятия, но зато иметь в последующем 
году оплату «больших» сумм налогов . 

Использование такого подхода путем применения разных сценариев оценки 
деятельности предприятия возможно при наличии не связанных между собой задач, 
решаемых при составлении в отдельности УП и НП. На самом же деле такая ситуация 
возникает редко. В основном, задачи, на основе решения которых выбираются эффективные 
варианты УП и НП, часто связаны между собой. 

В таком случае возникает проблема определения «единого», увязанного по всем 
вариантам задач показателя эффективности уже не отдельных «учётной политики» и 
«налоговой политики», а в целом экономической (финансовой) политики предприятия путем 
разработки эффективной единой «учетно-налоговой политики» предприятия. 

Таким образом, третий вывод, который можно сделать из приведенного выше 
материала, заключается в том, что выбор критерия оптимальности может определяться 
отношением к нему «хозяина предприятия» или «государства». 

Рассмотрим еще один аспект выбора критерия оптимальности. Могут быть различия в 
выборе критерия оптимальности в зависимости от стадии работы «хозяина предприятия»: на 
стадии создания предприятия или на стадии управления функционирующего предприятия 
[4]. 

Под оптимально организованным предприятием на стадии создания будем понимать 
предприятие, которое оптимально, на основе оптимального бизнес-плана, выполняет 
поставленные перед ним конечные цели. Способ работы предприятия в этом случае 
изображается в виде оптимального графика выполнения конечных целей. Условимся 
словосочетания «график, отображающий способ работы оптимально организованного 
предприятия» обозначать через ГОП (график оптимального предприятия). Тогда 
экономическую оценку такого графика можно условно записать через Фгоп [5]. 

В условиях практической работы на предприятии возникают разные возмущающие 
воздействия: «пошел брак», «не вышел на работу сотрудник», «сломалось используемое 
оборудование» и т. д., то есть, возникает необходимость в управлении на предприятии по 
нейтрализации возмущающих воздействий. Будем считать управляющую подсистему 
предприятия «оптимально организованной», если она с помощью вырабатываемых ею 
управляющих воздействий нейтрализует возмущения и их последствия и восстанавливает 
начальное оптимальное состояние ГОП или обеспечивает минимальное отклонение от ГОП. 

Однако организация и функционирование такой подсистемы или системы управления 
(СУ) требует определенных затрат, то есть в целом значения экономических показателей 
ГОП в случае даже наличия оптимально организованной системы управления будут иными. 
В этом случае разница между значениями экономических показателей ГОП с управляющей 
подсистемой и без нее и будет оценкой организации и функционирования СУ ГОП. При этом 
эффективной будет считаться та СУ, которая обеспечивает выполнение конечных целей ГОП 
с минимальными отклонениями от значений этих показателей. То есть, если в качестве 
критерия оптимальности работы предприятия с СУ выбран показатель «финансовый 
результат» ФСУЧ, то эффективной будет считаться та система управления предприятия, 
которая обеспечивает оптимальное значение (Фсу–Фгоп). Это будет четвертый вывод для 
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определения критерия оптимальности предприятия с полной или частичной 
информационной системой [6]. 

Полученные научные результаты. Полученные в ходе исследования четыре 
критерия, определяющие сущность процесса оптимизации информационной системы 
правления предприятием, указывают на то, что настоящее время, для решения этих задач в 
основном используются методы статистики и разные модификации линейного 
программирования. Однако с точки зрения теории организации производства, получаемые с 
помощью линейного программирования оптимальные решения не всегда корректны. 

В таком случае для правильного выбора математического направления формализации 
системы управления следует исходить из сущности содержания и понятия «управление». В 
настоящее время преобладает следующая точка зрения на сущность «управления»: 
«управление» является следствием действия второго закона (начало) термодинамики, в 
результате которого любая, особенно сложная замкнутая система, стремится к своему 
наиболее вероятному, неупорядоченному состоянию. 

Выводы. Для поддержания системы в упорядоченном состоянии кроме мероприятий 
по повышению этого состояния используется «управление», которое вырабатывает 
специальное управленческое воздействие для нейтрализации возмущений на основании 
информации «обратной связи». То есть, с целью сохранения или увеличения 
упорядоченности системы путем выработки и реализации специальных воздействий в 
системе организуется «управление», которое осуществляется специальной системой 
(подсистемой) управления, имеющей свои элементы, структуру, метод и способ действия.  
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СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА ОПТИМИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
В статье предложено применение линейного программирования для определения 

оптимальных решений по использованию ограниченных ресурсов информационных систем 
управления экономическим предприятием .  

Проведено исследование процесса оптимизации в информационных системах с целью 
определения критериев оптимальности информационной системы, являющихся основой 
рентабельности экономического предприятия. 

Установлено, что для поддержания системы в упорядоченном состоянии кроме 
мероприятий по повышению этого состояния используется «управление», которое 
вырабатывает специальное управленческое воздействие для нейтрализации возмущений на 
основании информации «обратной связи». Полученные результаты определяют путь 
построения методологических основ для построения оптимальной информационной системы 
управления предприятием. 

Ключевые слова: оптимизация, линейное программирование, информационная система 
управления, принятие решений. 

 
Prof. Boychenko O.V., Derko M.V. 

ESSENCE OF PROCESS OPTIMIZATION THE INFORMATIVE SYSTEMS 
 
In the article application the linear programming is offered for determination of optimum decisions 

on the use the limited resources of management information’s by an economic enterprise.  
Research process of optimization is conducted in the informative systems with the purpose of 

determination criteria of optimality the informative system, being basis profitability of economic 
enterprise. 

It is set that for maintenance of the system in the well-organized state except for measures on the 
increase of this state a «management» which produces the special administrative influence for 
neutralization of indignations on the basis information of «feed-back is used». The got results determine 
the way construction of methodological bases for the construction of optimum management information 
by an enterprise. 

Keywords: optimization, linear programming, management information, making decision. 
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КРИПТОГРАФІЧНИЙ МЕТОД ОПТИМІЗАЦІЇ РОБОТИ ВІДДАЛЕНИХ 

СЕРВІСІВ НА БАЗІ РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ 
 

Гомоморфне шифрування як криптографічний примітив представляє інтерес як з 
прикладної, так і з суто математичної точок зору. Незважаючи на багаторічні дослідження в 
цій області, основні проблеми залишаються невирішеними. У літературі з теоретичної 
криптографії під гомоморфним шифруванням розуміється криптографічний примітив, що 
представляє собою функцію шифрування, що задовольняє додатковій вимозі гомоморфності 
щодо будь-яких алгебраїчних операцій над відкритими текстами. Метою є створення 
гомоморфного методу для збереження інформації в хмарних сервісах. 

 
Вступ. В даний час одне з найбільш активних напрямків розвитку інформаційних 

технологій - хмарні обчислення. Основною причиною такого розвитку є можливість для 
компаній і приватних осіб зниження витрат на підтримку власної ІТ-інфраструктури за 
рахунок передачі цієї роботи провайдеру хмарного сервісу. однак у такій ситуації стають 
небезпечними зберігання і обробка конфіденційних даних у хмарної інфраструктурі, так як у 
її провайдера з'являється можливість неконтрольованого доступу до оброблюваних даних.  

Єдиним вирішенням цієї проблеми може служити шифрування всіх приватних даних 
перед передачею в хмару. На жаль, всі поширені в даний час криптографічні алгоритми не 
дозволяють виробляти довільні обчислення над зашифрованими даними, істотно обмежуючи 
можливості використання хмарних ресурсів[1]. 

Використання шифрування в хмарних сервісах 
Постановка проблеми. Шифрування –  оборотне перетворення даних, з метою 

приховання інформації. Шифрування з'явилось близько 4 тис. років назад. Першим відомим 
зразком шифру вважається єгипетський текст,  створений приблизно в 1900  р.  до н.  е.,  в 
якому замість звичних для єгиптян ієрогліфів використовувались інші символи. 

Дешифрування – процес санкціонованого перетворення зашифрованих даних у 
придатні для читання. Вивчається криптографією. 

Розшифрування – процес несанкціонованого отримання інформації з зашифрованих 
даних. При цьому ключ дешифрування зазвичай невідомий. Вивчається криптоаналізом. 

Методи шифрування: симетричне та асиметричне. 
В симетричному шифруванні один і той самий ключ (що зберігається в секреті) 

використовується як для шифрування, так і для розшифрування. Розроблено ефективні 
(швидкі й надійні) методи шифрування. 

Переваги: 
1.Шифри із симетричним ключем спроектовані так, щоб мати велику пропускну 

здатність 
2.Ключі для шифрів із симетричним ключем відносно короткі 
3.Шифри із симетричним ключем можна використати як примітиви для побудови 

різних криптографічних механізмів включно з псевдовипадковими генераторами чисел, хеш-
функціями, обчислювально ефективних схем підпису та ін. 

4.Шифри із симетричним ключем можна комбінувати для отримання сильніших шифрів 
Недоліки: 
1.При зв'язку між двома особами, ключ потрібно тримати в секреті на обох кінцях 
2.У великій мережі потрібно опікуватись багатьма ключами 
3.У зв'язку між двома особами криптографічна практика вимагає частої зміни ключів. 
Проблемою симетричного шифрування є необхідність передачі ключа, для 

розшифрування інформації, таким чином ключ може бути перехоплений кимось іншим. 
Будь хто, знаючи секретний ключ, може розшифрувати інформацію. Тоді як в 

асиметричному шифруванні є два пов'язаних ключа — пара ключів. Відкритий ключ 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87_%D0%B4%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%88-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%88-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
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(англ.  public  key)  –  публічний,  до нього повинні мати доступ всі ті,  хто матиме потребу 
зашифрувати інформацію. Тоді як закритий ключ – приватний ключ (англ. private key), 
повинен бути доступним лише тому хто має право розшифрувати інформацію, за своїм 
розміром він значно більший від секретного ключа симетричного шифрування. 

Будь-яку інформацію, зашифровану за допомогою відкритого ключа можна 
розшифрувати лише застосовуючи той самий алгоритм, але з використанням відповідного 
приватного ключа.  Також всю інформацію,  зашифровану за допомогою приватного ключа,  
можна розшифрувати лише за допомогою відповідного відкритого ключа. Це означає, що 
немає необхідності хвилюватись за передачу ключа, відкритий ключ повинен бути 
публічним. Але асиметричне шифрування є значно повільнішим від симетричного. Також 
потребує значно більше обчислювальної потужності як для шифрування, так і для 
розшифрування інформації [2]. 

Через вади в швидкодії асиметричного методу цей метод доводиться використовувати 
разом з симетричним (асиметричні методи на 3 – 4 порядки повільніші). Так, для розв'язання 
задачі ефективного шифрування з передаванням секретного ключа, використаного 
відправником, інформація спочатку симетрично зашифровується випадковим ключем, потім 
цей ключ зашифровують відкритим асиметричним ключем одержувача, після чого 
повідомлення і ключ відправляються по мережі [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Загальна схема шифрування 
 

Так склалося, що людині необхідно працювати з інформацією: вміти здійснювати її 
пошук, обробку, засвоєння, вирішувати питання, пов'язані із її зберіганням. На щастя, на 
сьогоднішній день є багато сервісів,  які полегшують життя і допомагають долати певні 
труднощі. Однак вони можуть не завжди відповідати вимогам клієнтів. Наприклад, не всі 
пошукові системи на даний момент підтримують приватний пошук, тобто пошук, при якому 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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пошуковий сервер нічого не знає про те, які запити надсилають йому користувачі. Хоча така 
річ дуже б знадобилася людям, охочим зберегти конфіденційність своїх інтересів. 
Найкращим вирішенням вищеописаної проблеми була б передача даних з сервера 
користувачеві.  

Розповсюдження мереж з високою потужністю, низька вартість комп'ютерів і пристроїв 
зберігання даних, а також широке впровадження віртуалізації, сервіс-орієнтованої 
архітектури привели до величезного зростання хмарних обчислень.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Хмарні обчислення –  це модель 
забезпечення зручного доступу на вимогу через мережу до обчислювальних ресурсів, які 
можуть бути оперативно надані та звільнені з мінімальними управлінськими затратами та 
зверненнями до провайдера. Кінцеві користувачі мають доступ до власних даних і можуть не 
перейматися роботою обладнання технологічної інфраструктури (а в залежності від моделі 
обслуговування і програмним забезпеченням) "хмари", яка їх підтримує. Проте в цьому 
проявляється головний недолік хмари – приватна інформація користувача фактично стає 
доступна третій стороні – провайдеру, крім цього данні можуть стати вразливими під час їх 
передачі по каналам зв'язку. Після аналізу відомих недоліків хмарної моделі обчислень 
можна виділити такі її основні вразливості:  

- Незахищені програмні інтерфейси (API) – Неправомірне використання хмарних 
технологій 

- Внутрішні порушники  
- Вразливості в технологіях віртуалізації  
- Втрата даних  
- Втрата персональних даних  
- Інші вразливості.  
Для захисту даних великі провайдери, такі як Amazon та Azure, дають змогу 

користувачам шифрувати інформацію яку вони зберігають на сервісах, проте таке 
шифрування відбувається вже на стороні провайдера і не може забезпечити збереження 
інформації при деяких з вище перерахованих сценаріях. При необхідності виконання 
обрахунків у хмарі може бути використана модель гомоморфного шифрування, проте 
сучасні алгоритми такого шифрування не забезпечують достатній рівень продуктивності 
обчислень. Програма «Клієнт», що розробляється, буде використовувати шифрування на 
клієнтській стороні та надсилатиме в хмару вже зашифровані дані, роблячи їх недоступними 
для третьої сторони. Проте умовою використання такого рішення є необхідність 
застосування спеціалізованої клієнтської програми та збереження ключа шифрування, втрата 
якого однозначно призведе до втрати усієї зашифрованої інформації. 

Гомоморфне шифрування (Homomorphic Encryption) дуже довго було найяскравішим 
відкриттям в молодій і бурхливо розвиваючій області Computer Science – криптографії. 
Такий тип шифрування дозволяє робити довільні обчислення на зашифрованих даних без їх 
дешифрування. Наприклад, Google може здійснювати пошук за запитом не знаючи, що це за 
запит, можна фільтрувати спам, не читаючи листів, підраховувати голоси, не розкриваючи 
конверти з голосами, робити DNA тести, не читаючи DNA і багато, багато іншого. 

У зв’язку з необхідністю підвищення безпеки хмарних обчислень стає важливим 
створення ефективних алгоритмів повністю гомоморфного шифрування, що дозволяє 
виробляти довільні обчислення над даними без попередньої розшифровки[4]. 

Принципову можливість такого шифрування довів дослідник з IBM Крейг Гентрі у 
своїй дисертації в 2009 р. Розглянемо запропоновану ним схему на прикладі обчислень в Z , 
що можна розуміти як роботу з бітами. Виберемо яке-небудь непарне число p , раз воно 
непарне, то 12 += kp . Це число p є секретним параметром. Нехай приймає значення }1;0{ , 
тоді побудуємо число ZzÎ  за правилом mrz += 2 , де r довільне. Цей вибір означає, що 

2modmz = . Шифрування полягає в тому, що всякому m  зіставляється число pqzc += , де 
значення q довільне. Отже: 
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qkmrc *)12(2 +++= . 
Алгоритм заснований на гомоморфізмі кілець поліномів від однієї змінної над Z , 

шифрування застосовується до цілих числах. 
Перший етап шифрування - зіставлення полінома вихідному числу. Нехай у нас є число 
Za Î0 , зіставимо йому поліном k

k xaxaaxa +++= ..)( 1
10 , де коефіцієнти kaa ,..,1  

вибираються випадково. Аналогічно зіставимо числу Zb Î0 поліном )(xb . Зауважимо, що 
вільні члени поліномів )(*)( xbxa  і )()( xbxa +  рівні 00 *ba  і 00 ba +  відповідно.  

Другий етап - безпосередньо шифрування. Розглянемо відображення ][][ yZxZ ¾®¾  за 
допомогою заміни змінних )(..1

10 ycycyccx m
m =+++= . Дане відображення 

використовується як шифрувального, де )(yc  -  секретний ключ.  Воно задає гомоморфізм,  
причому зберігаються операції додавання та множення, і теоретично з їх допомогою можна 
здійснити практично будь-які обчислення. 

Для розшифрування пропонується використовувати схему Горнера для ділення 
отриманого в результаті обчислень многочлена на )(yc . Результатом розподілу буде 
многочлен, молодший член якого буде числом - результатом обчислень, які ми хотіли 
отримати. 

Таким чином, дана схема являє собою повністю гомоморфне шифрування. Її недоліком 
є зростання ступеня многочленів при їх множенні, і вирішенням даної проблеми може стати 
використання фактор-кілець многочленів. 

Шифрування проводиться таким чином: 
1. Вибирається окремий біт }1,0{Îm  і шифрується відкритим ключем pk . 
2. Вибирається випадкова підмножина },..,2,1{ nS Í  і випадкове число }2,0{Îr . 
3. Вичислюємо : 
 

0mod)22( xxrmc i++= ,                                              (1) 
де Sxi Î . 
4.Виконується шифрування на секретному ключі p за рівнянням: 
 

mrpqc ++= 2 .                                                    (2) 
 

5. Розшифрування виконується за формулою: 
 

2mod)mod(' pcm = .                                               (3) 
 

В цілому, запропоновані вище схеми мають наступні властивості, що мають важливе 
значення для застосування на практиці: 

1. Легкість побудови криптосистеми - найбільш обчислювально трудомістка генерація 
ключа використовується в третій схемі, але все ж використовуваний алгоритм досить 
простий 

2. Необмежене заздалегідь кількість операцій - єдиним принциповим обмеженням є 
використовувана для зберігання шифротекста пам'ять, яка в схемі фіксована, і є обмежена 
точність чисел з плаваючою точкою 

3. Легкість розпаралелювання обчислень над поліномами. 
Висновки. Зроблені висновки про доцільність використання гомоморфного методу 

шифрування в віддалених сервісах на базі розподілених систем. Проведений аналіз дозволив 
зробити висновки про доцільність використання цього методу для захищення інформації від 
зловмисників.  
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Запропонований підхід дозволить усунути ряд недоліків при збереженні інформації в 
хмарних сервісах. 
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Гомоморфное шифрования как криптографический примитив представляет интерес как с 

прикладной, так и с чисто математической точки зрения. Несмотря на многолетние 
исследования в этой области, основные проблемы остаются нерешенными. В литературе по 
теоретической криптографии под гомоморфным шифрованием понимается 
криптографический примитив, представляющий собой функцию шифрования, удовлетворяет 
дополнительным требованиям гомоморфности по любым алгебраических операций над 
открытыми текстами. Целью является создание гомоморфного метода для сохранения 
информации в облачных сервисах. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНДЕКСІВ В РЕЛЯЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЯХ НА ОСНОВІ 
РОЗПОДІЛУ ДОМЕННИХ ІНТЕРВАЛІВ 

 
Стаття присвячена питанням декомпозиції реляційних операцій шляхом використання 

розподілених колоночних індексів з доменно-інтервальної фрагментацією. Така декомпозиція 
дозволяє організувати паралельне виконання ресурсоємких реляційних операций без обмінів 
даними між процесорними ядрами. Всі фрагменти колоночного індексу зберігаються в 
оперативній пам'яті в стислому вигляді. При паралельному виконанні реляційної операції 
упаковані фрагменти індексів вхідних відносин завантажуються на різні процесорні ядра, де 
відбуваються їх розпакування, виконання реляційної операції над фрагментами та упаковка 
часткового результату, що представляє собою набори ключів. Потім часткові результати 
об'єднуються в результуючий набір ключів, з використанням якого СУБД збирає результуюче 
відношення. Зазначений підхід дозволяє організувати ефективне паралельне виконання запитів 
до надвеликих баз даних на сучасних кластерних обчислювальних системах, оснащених 
багатоядерними прискорювачами. 

Ключові слова: надвеликі бази даних, паралельна обробка запитів, колоночні індекси, 
домено-інтервальна фрагментація, декомпозиція реляційних операцій. 

 
Вступ. В даний час наукова і практична діяльність людини висуває все нові масштабні 

завдання, що вимагають обробки надвеликих об’ємів даних. Згідно з прогнозами аналітичної 
компанії IDC до 2020р. кількість даних у світі досягне 40 зеттабайт. У зв'язку з появою задач, 
що вимагають обробки надвеликих баз даних, необхідні нові ефективні методи паралельної 
обробки та аналізу таких обсягів даних на багатопроцесорних обчислювальних системах. 
Фактично єдиним ефективним вирішенням проблеми зберігання і обробки надвеликих 
об’ємів даних є використання паралельних систем баз даних, що забезпечують паралельну 
обробку запитів на багатопроцесорних обчислювальних системах. 

Фактично єдиним ефективним вирішенням проблеми зберігання і обробки надвеликих 
баз даних є використання паралельних систем баз даних, що забезпечують розподілену 
обробку запитів на багатопроцесорних обчислювальних системах з розподіленою пам'яттю 
[2].  

Постановка задачі. Традиційним підходом до організації зберігання баз даних є 
строкове подання даних. Однак при виконанні типових аналітичних запитів до таблиць 
потрібно зчитувати тільки невелику частину полів у рядках цих таблиць, через це строкове 
представлення в цьому випадку виявляється неефективним. Причиною цього є зчитування з 
диска «зайвих» полів на додаток до тих полів, які необхідні в даному запиті [3]. Можливим 
вирішенням цієї проблеми може бути використання механізмів колоночного представлення 
даних, що дозволяють отримати значно кращу продуктивність при обробці аналітичних 
запитів [5]. Колоночне представлення даних полягає в тому, що дані зберігаються не по 
рядках, а по колонках. Це означає, що з точки зору SQL-клієнта дані представлені у вигляді 
таблиць, але фізично ці таблиці є сукупністю колонок, кожна з яких являє собою таблицю з 
одного поля. Додатковою перевагою колоночного представлення є можливість використання 
ефективних алгоритмів стиснення даних, оскільки в одній колонці таблиці містяться дані 
одного типу. Стиснення може призвести до значного підвищення продуктивності, оскільки 
менше часу займають операції вводу-виводу. 

У відповідність з цим актуальною є задача розробки нових ефективних методів 
паралельної обробки баз даних в оперативній пам'яті на сучасних багатопроцесорних 
обчислювальних системах з багатоядерними прискорювачами, з використанням колоночного 
представлення і стиснення даних. Для вирішення цього завдання можна використати 
індексні структури спеціального виду, які називаються розподіленими колоночними 
індексами. Розподілені колоночні індекси дозволяють провести декомпозицію реляційних 



 182 

операцій, яка забезпечує їх ефективне паралельне виконання на кластерних обчислювальних 
системах з багатоядерними прискорювачами. У даній роботі розглянуті питання 
декомпозиції наступних реляційних операцій: перетину, природного з'єднання і тета-
з'єднання. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Спочатку формалізуємо поняття 
колоночного індексу та домено-інтервальної фрагментації.  

Під ),...,,( 1
*

nBBAR  будемо розуміти відношення R з первинним ключем A  та 
атрибутами nBB ,...,1 , що являють собою множину кортежів довжини 1+n  та виду nbba ,...,, 1 , 
де 0³Î Za  та { }( )

jBj Dbnj ÎÎ" ,...,1 . Тут 
jBD - домен атрибута JB . Через JBr. будем позначати 

значення атрибуту JB , Через Ar.  -  значення первинного ключа в кортежі 
( )nBrBrArr .,...,.,. 1= . Первинний ключ відношення R  має властивість 

( )ArArrrRrr .., ¢¢¹¢Û¢¢¹¢Î¢¢¢" .  Під адресом кортежу r  ми будемо розуміти значення 
первинного ключа цього кортежу. Для отримання кортежу відношення R  за його адресу 
будемо використовувати функцію розіменування ( )( )rArRr rr =Î" .&:& . 

Нехай задано відношення ( ) nRTBAR =,...),,( * . Нехай на множині BD  задано 
відношення лінійного порядку. Колоночним індексом BRI .  атрибута B  відношення R  
називається впорядковане відношення ( )BAI BR *,. , що задовольняє наступні вимоги: 

( ) nIT BR =.  та ( ) ( )RI ABRA pp =. ; (1) 
( )BxBxxxIxx BR .., 2121.21 £Û£Î" ; (2) 
( )( )BxBrAxArIxRr BR ..... =Þ=Î"Î" ; (3) 

Умова (1) значить, що множина значень первинних ключів (адрес) індексу та 
індексуємих відношень співпадають. Умова (2) значить, що елементи індексу впорядочені в 
порядку зростання значень атрибута B . Умова (3) значить, що атрибут A  елемента індексу 
містить адресу кортежу відношення R , що має таке саме значення атрибута B , як і в даного 
елемента колоночного індексу. 

Припустимо задано відношення ( ),...,* BAR .  Нехай для відношення R  заданий 
колоночний індекс BRI . . Тоді: 

( ) ( )RI BBRB pp =. .  (4) 
Іншими словами, колоночний індекс BRI .  представляє всю множину значень атрибута 

B  відношення R  з урахуванням повторних значень. 
Щоб довести (4) візьмемо довільне Bb D= . Нехай ( )( ) kIT BRbB =- .s .  Без обеження 

спільності ми можемо стверджувати, що ( )bBrkArRr =Û<Î" .. . Тоді з (1) та (3) випливає, 
що ( )bBxkAxIx BR =Û<Î" ... .  Звідки отримуємо ( )( ) kIT BRbB =- .s .  

Таким чином колоночний індекс дозволяє використовувати один стовпчиковий індекс 
для індексування декількох атрибутів одного відношення. 

Нехай на множині значень домену BD  задано відношення лінійного порядку.  Нехай 
також задано розбиття множини BD  на 0k >  непересічних інтервалів: 
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Функція { }1,...,0: -® kDBDB
j  називається інтервальною функцією фрагментації для 

домену BD , якщо вона задовольняє наступній умові: 
{ } ( )( )( )iDB VbibDbki

B
ÎÛ=Î"-Î" j1,...,0 . (6) 

Нехай задано колоночний індекс BRI .  для відношення ( ),...,* BAR  з атрибутом B  над 
доменом  BD  та інтервальна функція фрагментації 

BDj . Функція: 
{ }1,...,0: ..

-® kI BRI BR
j  (7) 

Називається домено-інтервальною функцією фрагментації для індексу BRI . , якщо вона 
задовольняє наступну умову: 

( ) ( )( )BxxIx
BBR DIBR .

.. jj =Î" . (8) 
Визначимо i-тий фрагмент ( )1,...,0 -= ki  індексу BRI .  наступним чином: 

( ){ }.;|
... ixIxxI
BRIBR

i
BR =Î= j  (9) 

Це означає, що в i-тий фрагмент попадають кортежі, у яких значення атрибута B  
належить i-тому доменому інтервалу. Будемо називати фрагментацію, побудовану таким 
чином, домено-інтервальною. Кількість фрагментів k  будемо називати ступінь фрагментації. 

Домено-інтервальна фрагментація володіє наступними фундаментальними 
властивостями, які витікають безпосередньо з її визначення: 

U
1

0
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-

=

=
k

i

i
BRBR II ; (10) 

{ }( )Æ=Þ¹-Î" i
BR

i
BR IIjikji ..1,...,0, I . (11) 

Розглянемо декомпозиція операції перетину. 
Нехай задані два відношення ( )nBBAR ,...,, 1

*  та ( )nBBAS ,...,, 1
* , які мають однаковий 

набір атрибутів.  Ми припускаєм,  що ( )( ) ( )RR
nn BBBB ,...,,..., 11

ppd =  та ( )( ) ( )SS
bn BBBB ,...,,..., 11

ppd = , 
тобто ( )R

nBB ,...,1
p  і ( )S

nBB ,...,1
p не містять дублікатів. Нехай маємо два набора колоночних 

індексів по атрибутам nBB ,...,1 : 
nBRBR II .. ,...,

1
та 

nBSBS II .. ,...,
1

. 
Нехай для всіх цих індексів задана доменно-інтервальна фрагментація степені k : 
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=

=
k

i

i
BRBR jj

II ;  (12) 

U
1

0
..

-

=

=
k

i

i
BSBS jj

II . (13) 

Припустим 

( ) ÷÷
ø

ö
çç
è

æ
=

=®®
i

BS
BIBI

i
BRAAIAAI

i
j j

j
i

jBSj
i

jBR
jS

i
jBSR

i
jBR

IIP .
..

..,.
....

><p  (14) 

Для всіх 1,...,0 -= ki  і nj ,...,1= . Визначимо 

U
1

0

-

=

=
k

i

i
jj PP . (15) 

Припустим  

I
n

j
jPP

1=

= . (16) 

Визначаємо 
( ){ }Pрr.ARr|rQ

RAÎÙÎ= . (17) 
Доведемо наступне припущення: ( ) ( ) ( )SRQ

nnn BBBBBB ,...,,...,,..., 111
ppp Ç= . 

Доведення. Спочатку доведемо, що  
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( ) ( ) ( )SRQ
nnn BBBBBB ,...,,...,,..., 111

ppp ÇÌ . (18) 
Нехай 

( ) Qbba n Î,...,, 1 . (19) 
Із (27) слідує, що 

( ) Rrbba n Î=,...,, 1  (20) 
та 

( )PAra
RApÎ= . . (21) 

Звідси виходить, що ( )'.. aApaApPp SR =Ù=Î$ . З врахуванням (16) одержуємо, що 
{ } ( )( )'..,...,1 aApaApPpnj SRj =Ù=Î$Î" . З врахуванням (17) звідси одержуємо 

{ } { } ( )( )( )'..1,...,0,...,1 aApaApPpkinj SR
i
j =Ù=Î$-Î$Î" . Звідси та з (12) – (14) слідує, що 

{ } ( )( )( )'....,...,1 .. aAyByBxaAxIyIxnj jjBSBR jj
=Ù=Ù=Î$Î$Î" . 

За визначенням колоночного індексу звідси отримуємо  

{ } ÷÷
ø

ö
çç
è

æ
÷
ø

ö
ç
è

æ
÷
ø
ö

ç
è
æ =Ù=Ù=Î$Î$Î" '....,...,1

~~~~~~
aAsBsBraArSsRrnj jj . 

Оскільки A  являється первинним ключем в R  і S , з врахуванням (20) звідси слідує 
( ) Sbba n Î,...,,' 1 , тобто ( ) ( ) ( )SRbb

nn BBBBn ,...,,...,1 11
,..., pp ÇÎ . Таким чином (18) має місце. 

Тепер доведемо, що  
( ) ( ) ( )QSR

nnn BBBBBB ,...,,...,,..., 111
ppp ÌÇ . (22) 

Нехай  
( ) Rrbba n Î=,...,, 1  (23) 

та 
( ) Ssbba n Î=,...,,' 1 . (24) 

Тоді за визначенням колоночного індексу з врахуванням (4) маємо 
{ } ( )( )( )'....,...,1 .. aAyBybBxaAxIyIxnj jjjBSBR jj

=Ù==Ù=Î$Î$Î" . 
На основі (12) звідси отримуємо 

{ } { } ( )( )( )( )'....1,...,0,...,1 .. aAyByBxaAxIyIxkinj jj
i

BS
i

BR jj
=Ù=Ù=Î$Î$-Î$Î" . 

З врахуванням (17) звідси випливає 
{ } { } ( )( )( )'..1,...,0,...,1 aApaApPpkinj SR

i
j =Ù=Î$-Î$Î" . 

Використовуючи (15) одержуємо 
{ } ( )( )'..,...,1 aApaApPpnj SRj =Ù=Î$Î" . 

Враховуючи (16) звідси маємо ( ) Paa Î', . Разом з (17) і (23) це дає 
( ) Qbba n Î,...,, 1 , 

Тобто (22) має місце та декомпозиція операції перетину можлива. 
Тепер розглянемо декомпозицію операції природнього з’єднання. 
Нехай задані два відношення ( )vn CCBBAR ,...,,,...,, 11

*  та ( )wn DDBBAS ,...,,,...,, 11
* . 

Нехай маються два набори колоночних індексів по атрибутам nBB ,...,1 : 
nBRBR II ... ,...,

1
та 

nBSBS II .. ,...,
1

. 
Нехай для всіх цих індексів задана доменно-інтервальна фрагментація степені k : 

U
1

0
..

-

=

=
k

i

i
BRBR jj

II ; (25) 

U
1

0
..

-

=

=
k

i

i
BSBS jj

II .  (26) 
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Припустимо 

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
=

=®®
i

BjS
BIBI

i
BRAAIAAI

i
j IIP

j
i

jBSj
i

jBR
jS

i
jBSR

i
jBR

.
..

..,
....

><p  (27) 

Для всіх 1,...,0 -= ki  та nj ,...,1= . Визначимо 

U
1

0

-

=

=
k

i

i
jj PP . (28) 

Припустим 

I
u

j
jPP

1=

= . (29) 

Визначимо 
( ) ( ){ }PAsArSsRrDsDsrQ w ÎÙÎÙÎ= .,.|.,...,. 1o . (30) 

Доведемо наступне припущення: ( ) ( ) ( )SRQ AAA \*\*\* ppp ><= . 
Спочатку доведемо, що 

( ) ( ) ( )SRQ AAA \*\*\* ppp ><Ì . (31) 
Нехай 

( ) .,...,,,...,,,...,, 111 Qddccbba wvn Î  (32) 
Із (33) слідує, що існують кортежі r та s такі, що  

( ) Rrccbba vn Î=,...,,,...,, 11 , (33) 
( ) Ssddbba wn Î=,...,,',...,'' 11  (34) 

та 
( ) PAsAr Î.,. . (35) 

Звідси випливає, що ( )'.. asApaRApPp =Ù=Î$ . З врахуванням (29) отримуємо, що 

{ } ( )( )'..,...,1 aApaApPpnj sRj =Ù=Î$Î" .   З врахуванням  (28)  звідси отримуємо 

{ } { } ( )( )( )'..1,...,0,...,1 aApaApPpkinj sR
i
j =Ù=Î$-Î$Î" . Звідси та з (25) – (27) випливає, що 

{ } ( )( )( )'....,...,1 .. aAyByBxaAxIyIxnj jjBSBR jj
=Ù=Ù=Î$Î$Î" . 

По визначенню колоночного індексу звідси отримуємо 

{ } ÷÷
ø

ö
çç
è

æ
÷
ø

ö
ç
è

æ
÷
ø
ö

ç
è
æ =Ù=Ù=Î$Î$Î" '....,...,1

~~~~~~
aAsBsBraArSsRrnj jj . 

Оскільки A являється первинним ключем в R  та S , з врахуванням (33) та (34) маємо 
( ) Sddbba wn Î,...,,,...,,' 11 , тобто ( ) ( ) ( )SRddccbb AAwvn \*\*1,11 ,...,,...,,,..., pp ><Î . Таким чином 
(31) має місце. 

Тепер доведемо, що  
( ) ( ) ( )QSR AAA \*\*\* ppp Ì><  .  (36) 

Нехай 
( ) Rrccbba vn Î=,...,,,...,, 11  (37) 

та  
( ) Ssddbba wn Î=,...,,,...,,' 11 . (38) 

Тоді за визначенням колоночного індексу з врахуванням (4) маємо 
{ } ( )( )( )'....,...,1 .. aAyBybBxaAxIyIxnj jjjBSBR jj

=Ù==Ù=Î$Î$Î"  
На основі (12) звідси отримуємо 

{ } { } ( )( )( )( )'....1,...,0,...,1 .. aAyByBxaAxIyIxkinj jj
i

BS
i

BR jj
=Ù=Ù=Î$Î$-Î$Î"

 
з врахуванням (27) звідси випливає 

{ } { } ( )( )( )'..1,...,0,...,1 aApaApPpkinj sR
i
j =Ù=Î$-Î$Î" . 
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Застосовуючи (28) отримуємо  
{ } ( )( )'..,...,1 aApaApPpnj SRj =Ù=Î$Î" . 

Враховуючи (29) звідси маємо ( ) Paa Î', . Разом з (30), (37) і (38) це дає  
( ) Qddccbba wvn Î,...,,,...,,,...,, 111 , 

тобто (36) має місце, а це значить, що декомпозиція операції природнього з’єднання 
можлива. 

Висновки. У статті була проведена формалізація понятть колоночного індексу та 
домено-інтервальної фрагментації. Також представлено формальний опис методів 
декомпозиції операцій перетину та природного з'єднання на основі домено-інтервальної 
фрагментації колоночних індексів. Для кожного методу було доведено його коректність. 
Практична цінність запропонованих методів декомпозиції полягає в тому, що ресурсомісткі 
обчислення можуть проводитись незалежно над відповідними фрагментами. Для операції 
перетину це – обчислення  i

jP  за формулою 17, а для операції природнього з’єднання це – 

визначення i
jP  за формулою (30).  Також планується розробка методів декомпозиції для 

інших реляційних операцій. 
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к.т.н., доц. Джулий В.Н., Копачовец А.М., Ленков А.С. 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНДЕКСОВ В РЕЛЯЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЯХ НА ОСНОВЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОМЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ 

 
В статье представлено разложение некоторых реляционных операций, основанное на 

распределенных индексов столбцов и фрагментации доменных интервалов. Это разложение 
допускает параллельное выполнение ресурсоемких реляционных операций без передачи самих 
данных. Все фрагменты столбцовых индексов хранятся в основной памяти в сжатом виде для 
экономии места. Во время параллельного выполнения реляционных операций, сжатые 
фрагменты индекса загружаются на разные процессорные ядра. Происходит распаковка та 
выполнение определенных реляционных операций и сжимание фрагментов частичного 
результата, который представляет собой набор ключей. Частичные результаты 
объединяются в результирующий набор ключей. СУБД использует результирующий набор 
ключей для построения результирующей таблицы. Описанный подход позволяет обеспечить 
эффективную параллельную обработку запросов для очень больших баз данных на современных 
кластерных вычислительных системах с многоядерными ускорителями. 

Ключевые слова: параллельная обработка запросов, индексы столбцов, фрагментация 
данных, разложение реляционных операций, сверхбольшие базы данных. 
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Ph.D. Julie V.M., Kopachovets A.M, Lenkov A.S. 
USING AN INDEX IN A RELATIONAL OPERATION BASED ON DOMAIN  INTERVALS 

FRAGMENTATION 
 

The article presents decomposition of relational operations based on distributed column indices and 
domain-interval fragmentation. This decomposition admits parallel executing the resource-intensive 
relational operations without data transfers. All column index fragments are stored in main memory in 
compressed form to conserve space. During the parallel execution of relational operations, compressed 
index fragments are loaded on different processor cores. These cores uncompressed fragments, perform 
relational operations and compress fragments of partial result, which is a set of keys. Partial results are 
merged in the resulting set of keys. DBMS use the resulting set of keys for building the resulting table. 
Described approach allows efficient parallel query processing for very large databases on modern 
computing cluster systems with many-core accelerators. 

Keywords: very large databases, parallel query processing, column indices, domain-interval 
fragmentation, decomposition of relational operations. 
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АУДИТ СТЕГАНОГРАФІЧНОЇ ВРАЗЛИВОСТІ ВЕБ-ДОДАТКУ 
 

У статті розглянуто виявлену індійським дослідником з інформаційної безпеки нову 
вразливість веб-додатку через цифрові зображення та атаку на веб-додаток, що реалізована 
засобами стеганографії. Запропоновано модифікований стеганоаналітичний алгоритм, 
заснований на аналізі пар близьких та унікальних кольорів, реалізація програмного продукту для 
аудиту вразливості веб-додатків засобами стеганоаналізу. В результаті виконання роботи 
розроблено веб-сервіс, для аудиту стеганографічної вразливості веб-додатку. Результати 
роботи можуть бути використані, як складова систем аудиту безпеки веб-додатку, що 
виконують аудит десяти категорій найбільш поширених вразливостей веб-додатків. 

Ключові слова: веб-додаток, аудит, вразливість, стеганоаналіз, близька пара кольорів, 
унікальна пара кольорів. 

 
Вступ. На сьогоднішній день інформатизація є одним з пріоритетних напрямків 

розвитку всіх економічних галузей. Практично кожна організація, комерційна чи державна, 
має свій інтернет-сайт, вводить всілякі онлайн-послуги. В електронному вигляді 
зберігаються персональні дані клієнтів і співробітників, фінансова інформація і дані про 
господарську діяльність. 

У зв'язку з цим завдання аудиту та забезпечення безпеки веб-додатків стає важливішим 
рік від року, що робить тему даної роботи надзвичайно актуальною. 

На жаль, розробники корпоративних інформаційних систем не завжди дотримуються 
вимог безпеки - через відсутність необхідного досвіду або просто зосереджуючись на інших 
цілях при розробці системи. Щорічні дослідження компанії Positive Technologies свідчать, що 
велика кількість веб-додатків містять вразливості високого ступеня ризику, які можуть стати 
причиною фінансового або репутаційного збитку [1]. 

Саме атака на веб-додатки часто стає першим етапом при зломі мереж великих 
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компаній, а публікація ганьбить власника інформації на офіційних веб-сайтах, служить 
зброєю в інформаційній війні. Чималу роль вразливі веб-додатки можуть зіграти в успіху 
вкрай поширених на сьогоднішній день розподілених атак, спрямованих на відмову в 
обслуговуванні (DDoS). Якщо на мережевому рівні спеціальні послуги від провайдерів і 
пристрої для захисту трафіку можуть впоратися з найбільш примітивними і масовими DDoS-
атаками,  то у випадку,  коли зловмисник емулює дії легітимного користувача програми та 
використовує спеціальні ресурсомісткі запити до сайту, навіть невеликий обсяг трафіку може 
призвести до повної недоступності веб-додатку [1]. 

Кожного року відкритий проект захисту веб-додатків OWASP проводить дослідження 
та публікує класифікацію найбільш поширених вразливостей веб-додатків [2]. На даний час 
це: вставка інструкцій; некоректна аутентифікація та управління сеансами; міжсайтове 
виконання сценаріїв; небезпечні прямі посилання на об’єкти; небезпечна конфігурація 
оточення; витік критичних даних; відсутність контролю доступу до функціонального рівня; 
підробка міжсайтових запитів; використання компонентів з відомими вразливостями; 
небезпечні переадресування. Але не так давно індійський дослідник безпеки Саум Шах 
опублікував звіт про розроблений ним метод атаки, заснований на популярному серед 
користувачів обміні посилань на зображення. Спеціаліст зміг приховати виконуваний 
шкідливий код в пікселях довільної картинки, залишаючи таким чином свій експлоїт на 
самому видному місці [3]. Дослідник відзначає, що приховати шкідливий код безпосередньо 
в зображенні було найскладнішим, і для цього йому довелося використовувати засоби 
стеганографії. Частини шкідливого коду Шах розподілив всередині пікселів картинки, що 
дозволяє декодувати їх назад за допомогою елемента Canvas в HTML 5, який проводить 
динамічний рендеринг зображень. 

Для успішної атаки не потрібно піклуватися про хостинг веб-сайту, не потрібні дані 
про домен. Дослідник завантажує зображення, опубліковує його у відкритому доступі і, якщо 
жертва завантажує його у своєму браузері, воно скомпрометує систему. 

Окремо фахівець зазначає, що зміни, що виникають в кінцевому зображенні через 
наявність стороннього коду, помітні тільки при багаторазовому збільшенні картинки. Свою 
техніку нападу Шах назвав Stegosploit, а її подробиці він розкрив у ході конференції з 
інформаційної безпеки Hack In The Box, що недавно проходила в Амстердамі. Відео з 
подробицями атаки і коментарями експерта опубліковано на YouTube [3]. 

Однією з наук, що займається приховуванням даних, є стеганографія. Відмінною 
особливістю стеганографії є те, що при передачі секретної інформації в таємниці тут 
залишається сам факт передачі. Перевага стеганографії полягає в тому, що вона надає 
можливість таємно передати конфіденційне повідомлення – додаткову інформацію 
одночасно з відкритою інформацією – контейнером або основним повідомленням, яка не є 
конфіденційною.  У якості основного повідомлення може бути обраний будь-який 
мультимедіа об'єкт – цифрове зображення, відео або аудіо. 

В результаті занурення додаткової інформації в основне повідомлення не повинно 
відбуватися помітних змін контейнера. Даний процес називають стеганоперетворенням, а 
його результат – стеганоповідомленням. Використання стеганоперетворення часто дозволяє 
уникнути прямих атак на додаткову інформацію, оскільки невідомо, чи присутня вона в 
інформаційному потоці. Додаткова інформація, що вноситься в контейнер, може бути 
попередньо зашифрована, щоб ускладнити завдання стегоноаналітика. Основне завдання 
стеганоаналіза – встановлення факту присутності в контейнері прихованої інформації [4-8]. 

Робота стеганоаналізу полягає в пошуку та аналізі певних характеристик і ознак у 
досліджуваному цифровому об'єкті, визначення факту наявності або відсутності яких 
дозволяє отримати відповідь на питання, чи є об'єкт стеганоповідомленням або ж він не 
піддавався стеганоперетворенню. 

На даний час на ринку програмних продуктів можна зустріти достатню кількість 
стеганопрограм,  розроблених під деякі формати графічних,  відео та аудіо файлів,  що 
використовуються в Інтернеті.  У більшості з них застосовуються різні модифікації LSB-
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методу, основною ідеєю якого є використання одного або декількох молодших двійкових 
розрядів інтенсивності колірних компонент окремих пікселів для занурення додаткової 
інформації. Популярність даного методу обумовлена його простотою і тим, що він дозволяє 
приховувати в відносно невеликих файлах достатньо великі обсяги інформації. Візуально 
зображення при цьому не змінюється, особливо якщо в якості основного повідомлення 
вибрано багатобарвне зображення з великою кількістю деталей, тобто інформаційно 
навантажене. Якщо, наприклад, взяти цифрове зображення з колірною моделлю RGB, на 
кожну компоненту кольору R, G і B якого відводиться 8 біт, та змінити значення найменших 
значущих біт – то таке перетворення буде невловимо для людського сприйняття. Це значною 
мірою ускладнює роботу стеганоаналітика, якщо він не володіє спеціальними засобами 
стеганоаналізу. В якості таких засобів можуть виступати програми, що реалізують методи і 
алгоритми стеганоаналіза. 

До таких засобів стеганоаналізу відносяться алгоритми, засновані на аналізі пар 
кольорів, які є ефективними і широко використовуються [10,11]. 

Тому, метою даної роботи є модифікація алгоритму [4,5,9], заснованому на аналізі пар 
кольорів, та реалізація програмного продукту для аудиту вразливості веб-додатків засобами 
стеганоаналізу. 

Основна частина. В роботах [4,5] запропоновано стеганоаналітичний алгоритм, 
заснований на аналізі кількості близьких пар кольорів та унікальних пар кольорів, для 
контейнерів – цифрових зображень в довільному форматі.  

Під кольором розуміють трійку компонент ( )B,G,R  або піксель, який також мається на 
увазі як триплет значень ( )B,G,R , де R  – червона,G  – зелена і B  – синя компонента в 
колірній моделі RGB. 

В якості статистичних характеристик для відділення стеганоповідомлення від 
цифрового зображення, що не містить додаткової інформації, використано коефіцієнти 
близьких пар кольорів та унікальних кольорів. 

Для цифрових зображень, що зберігаються в форматі без втрат, під близькою парою [9] 

розуміють два кольори ( )111 B,G,R  і ( )222 B,G,R , якщо для них виконується наступне 
співвідношення: 
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Для цифрових зображень, що зберігаються в форматі з втратами, під близькою парою 

[5] розуміють два кольори ( )111 B,G,R  і ( )222 B,G,R ,  якщо для них виконується наступне 
співвідношення: 
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Для цифрових зображень, що зберігаються в форматі без втрат, під унікальною парою 

[9] розуміють два кольори ( )111 B,G,R  і ( )222 B,G,R , якщо для них виконується хоча б одна 
умова: 
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Для цифрових зображень, що зберігаються в форматі з втратами, під унікальною парою 
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[5] розуміють два кольори ( )111 B,G,R  і ( )222 B,G,R , якщо для них виконується хоча б одна 
умова: 
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R  – відношення кількості близьких пар кольорів до кількості унікальних пар кольорів: 

                                                                  
U
PR= ,                                                                    (5) 

де P  – кількість близьких пар кольорів в цифровому зображенні, що зберігається в 
форматі без втрат (з втратами); 

U  – кількість унікальних пар кольорів в цифровому зображенні, що зберігається в 
форматі без втрат (з втратами). 

В роботі [5] запропоновано стеганоаналітичний алгоритм, заснований на аналізі 
кількості близьких пар кольорів та унікальних пар кольорів.  Встановлено,  що для 
контейнерів, що зберігаються в форматі з втратами, якщо дана умова виконується 

( ) 1T'RminR <- , то контейнер не є стеганоповідомленням, в противному випадку – вважають 
стеганоповідомленням; для контейнерів, що зберігаються в форматі без втрат, якщо дана 
умова виконується ( ) 2T'RmaxR >- , то контейнер не є стеганоповідомленням, в противному 
випадку – вважають стеганоповідомленням. В результаті виконаного аналізу в роботі [4] 
запропоновано використовувати наступні порогові значення 23,1T1 =  та 28,0T2 = .  

В поданій роботі була виконана реалізація запропонованого в [5] стеганоаналітичного 
алгоритму. На рис. 1, як на прикладі аналізу двох різних цифрових зображень, збережених в 
форматі без втрат, показано, як змінюється відношення кількості близьких пар кольорів до 
кількості унікальних пар кольорів в результаті виконання стеганоперетворення над 
контейнером (рис. 1а)), що не містив додаткової інформації, та над стеганоповідомленням 
(рис. 1 б)). Вісь ординат – значення R  і 'R , вісь абсцис – це кількість найменш значущих біт, 
що змінюється. Кожен з графіків складається з n  відрізків. Ордината точки, з якої виходять 
відрізки – відповідає коефіцієнту R , кінцеві точки відрізків – це n  коефіцієнтів 'R . Для 
наочності представлення графіки побудовані для цифрового зображення, що не містило 
додаткової інформації, та для стеганоповідомлення розміщені на одній координатній  
площині (рис. 1в)). 

 
 
На рис. 2, як на прикладі аналізу двох різних цифрових зображень, збережених в 

форматі з втратами, показано, як змінюється відношення кількості близьких пар кольорів до 

                             а)                                                  б)                                                в) 

Рис. 1. Графіки зміни значення коефіцієнта R  та 'R при стеганоперетворенні в форматі без 
втрат а) – для цифрового зображення, що не містить додаткової інформації; б) – для 

цифрового зображення з додатковою інформацією; в) – для цифрового зображення без 
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кількості унікальних пар кольорів в результаті виконання стеганоперетворення над 
контейнером (рис. 2 а)), що не містив додаткової інформації, та над стеганоповідомленням 
(рис. 2 б)). 

 

 
В результаті експерименту були виявлені цифрові зображення в форматі JPEG, що не 

містили додаткової інформації або були стеганоповідомленням, але не відповідали 
встановленій умові відділення стеганоповідомлень від цифрових зображень, що не містили 
додаткової інформації. На рис. 2 представлено приклад таких цифрових зображень. Тому 
була запропонована модифікація дослідженого стеганоаналітичного алгоритму. 

Оскільки невідомо початковий формат зберігання цифрового зображення, то 
запропоновано використовувати наступні способи визначення близьких та унікальних пар 

кольорів. Під близькою парою будемо розуміти два кольори ( )111 B,G,R  і ( )222 B,G,R , якщо 
для них виконується наступне співвідношення: 
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Під унікальною парою розуміють два кольори ( )111 B,G,R  і ( )222 B,G,R , якщо для них 
виконується наступне співвідношення: 
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R  – відношення кількості близьких пар кольорів до кількості унікальних пар кольорів: 

  
U
PR = ,                                                                    (8) 

де P  – кількість близьких пар кольорів в цифровому зображенні, визначений у 
відповідності до (6); 

U – кількість унікальних пар кольорів в зображенні, визначений у відповідності до (7). 
Для контейнерів, що зберігаються в довільному форматі, якщо дана умова виконується, 

       ( )'RmaxR i
30

1i=
> ,                                                             (9) 

                              а)                                               б)                                                 в) 

Рис. 2. Графіки зміни значення коефіцієнта R  та 'R при стеганоперетворенні в форматі з 
втратами а) – для цифрового зображення, що не містить додаткової інформації; б) – для 

цифрового зображення з додатковою інформацією; в) – для цифрового зображення без (синій) 
та з (червоний) додатковою інформацію 
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то контейнер не містить додаткової інформації,  в противному випадку –  вважають 
стеганоповідомленням.  

Отже, стеганоаналітичний алгоритм, заснований на аналізі кількості близьких пар 
кольорів та унікальних пар кольорів, на основі нового визначення унікальних пар кольорів 
цифрового зображення, складається з наступних кроків: 

а) для цифрового зображення розрахувати кількість близьких пар кольорів P ; 
кількість унікальних пар кольорів U ; коефіцієнт R ; 

б) сформувати випадкову бінарну матрицю та за допомогою методу LSB виконати її 
занурення в цифрове зображення; виконати розрахунок 'P , 'U , 'R  для отриманого 
стеганоповідомлення; повторити цей крок 30n =  раз; 

в) визначити максимальне значення в наборі з n  значень 'R ; 
г) для контейнерів,  що зберігався в довільному форматі,  якщо дана умова 

виконується ( )'RmaxR i
30

1i=
> , то контейнер не містить додаткової інформації, в противному 

випадку – вважають стеганоповідомленням. 
На рис. 3, для тих самих зображень, для яких було виконано дослідження на рис. 1, 

збережених в форматі без втрат, показано, як змінюється модифіковане відношення R . 

 
 

Рис. 3. Графіки зміни значення коефіцієнта R  та 'R при стеганоперетворенні в форматі без 
втрат а) – для цифрового зображення, що не містить додаткової інформації; б) – для 

цифрового зображення з додатковою інформацією; в) – для цифрового зображення без 
(синій) та з (червоний) додатковою інформацію 

На рис. 4, для тих самих зображень, для яких було виконано дослідження на рис. 2, 
збережених в форматі з втратами, показано, як змінюється модифіковане відношення R . 

 

                              а)                                                 б)                                                 в) 

Рис. 4. Графіки зміни значення коефіцієнта R  та 'R при стеганоперетворенні в форматі з 
втратами а) – для цифрового зображення, що не містить додаткової інформації; б) – для 
цифрового зображення з додатковою інформацією; в) – для цифрового зображення без 

(синій) та з (червоний) додатковою інформацію 
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Одною з важливих характеристик стеганографічного методу вважається пропускна 
спроможність. Відповідно до [8] під пропускною спроможністю каналу передачі 
повідомлень, що приховуються, або просто під прихованою пропускною спроможністю, 
розуміють максимальну кількість інформації, яка може бути вкладена в один елемент 
контейнера. 

Оскільки канал прихованого зв'язку утворюється усередині каналу відкритого зв'язку, 
то пропускна спроможність буде менше пропускної спроможності каналу відкритого зв'язку, 
в якому за одне використання каналу передається один елемент стеганоповідомлення, що 
містить додаткову інформацію [8]. 

Алгоритм, який на сьогоднішній день є найбільш кращим з точки зору забезпечення 
значної прихованої пропускної спроможності, є стеганографічний алгоритм модифікації 
найменш значущого біта. Даний алгоритм може задіяти при стеганоперетворенні всі пікселі 
цифрового зображення, тобто прихована пропускна спроможність складає 1 біт/пікс, для 
цифрового зображення в кольоровій моделі Grayscale, хоча вона потенційно може бути 
збільшена,  наприклад,  в два або три рази за рахунок модифікації не одного,  а двох трьох 
найменш значущих бітів. 

Для встановлення факту наявності в контейнері прихованої інформації, що була  
занурена саме за допомогою алгоритмів модифікації найменш значущого біту, як найкраще 
зарекомендував себе стеганоаналітичний алгоритм, заснований на аналізі кількості близьких 
пар кольорів та унікальних пар кольорів [9-11]. 

Для перевірки ефективності модифікованого стеганоаналітичного алгоритму, на основі 
нового визначення унікальних пар кольорів цифрового зображення, тобто виявлення 
наявності додаткової інформації, окрім дослідження контейнерів отриманих в результаті 
стеганоперетворення алгоритмом найменш значущого біту, виконано дослідження 
контейнерів отриманих за допомогою алгоритму Кутера-Джордана-Босеена. 

Куттер, Джордан і Боссен запропонували алгоритм вбудовування секретної інформації 
в канал синього кольору зображення, оскільки до синього кольору зорова система людини є 
найменш чутливою,  в випадковим чином обрані пікселі [6].  Тобто в результаті роботи 
алгоритму не всі пікселі зазнають змін, що є важливим для стеганоаналітичного алгоритму, 
заснованому на аналізі пар кольорів. 

Алгоритм занурення одного біта секретної інформації в запропоновану методі, 
виконується в результаті модифікації випадковим чином обраного синьої складової пікселя, 
розташованого в ( )y,x , наступним чином: 
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де y,xB  – синя складова пікселя, розташованого в ( )y,x ; 

y,xy,xy,xy,x B11448,0G58662,0R29890,0 ×+×+×=l  – коефіцієнт, що відповідає 

яскравості пікселя, розташованого ( )y,x ; 
v  – константа, що визначає енергію вбудованого сигналу, величина залежить від 

призначення стеганосистеми, чим більше v , тим вище стійкість вбудованої інформації до 
спотворень, проте і тим сильніше її помітність,  у  відповідності  до [6], дорівнює 0,15; 

im  – біт, що вбудовується в канал синього кольору. 
Для демонстрації результатів дослідження зміни відношення кількості близьких пар 

кольорів до кількості унікальних пар кольорів в результаті виконання стеганоперетворення 
різними алгоритмами, короткий опис яких наведено вище, над цифровим зображенням 
контейнером, що не містив додаткової інформації, та над стеганоповідомленням, як на 
прикладі аналізу двох різних цифрових зображень з втратами та без представлені графіки 
зміни значення коефіцієнта R  та 'R  відповідно в таблиці 1 та таблиці 2. 
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Таблиця 1 

Аналіз зміни значення коефіцієнта R  та 'R  при стеганоперетворенні цифрового 
зображення в форматі без втрат 

 
№ Файл Стегано 

графічний 
алгоритм 

Без додаткової 
інформації 

З додатковою 
інформацією 

Без (синій) та з 
(червоний) д. 
інформацію 

1  «onion.png» Занурення 
не 

виконується 

   
2  «onion.png» Алгоритм 

модифікації 
одного 

найменш 
значущого 

біта    
3  «onion.png» Алгоритм 

модифікації 
двох 

найменш 
значущих 

біт    
4  «onion.png» Алгоритм 

модифікації 
трьох 

найменш 
значущих 

біт    
5  «onion.png» Алгоритм 

Куттера, 
Джордана і 

Боссена 

   
Таблиця 2 

Аналіз зміни значення коефіцієнта R  та 'R  при стеганоперетворенні цифрового зображення 
в форматі з втратами 

№ Файл Стегано 
графічний 
алгоритм 

Без додаткової 
інформації 

З додатковою 
інформацією 

Без (синій) та з 
(червоний) д. 
інформацію 

1  «greens.jpg» 
 
 
 
 

Занурення 
не 

виконується 
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2  «greens.jpg» 
 
 
 
 

Алгоритм 
модифікації 

одного 
найменш 

значущого 
біта    

3  «greens.jpg» 
 
 
 
 

Алгоритм 
модифікації 

двох 
найменш 

значущих біт    
4  «greens.jpg» 

 
 
 
 

Алгоритм 
модифікації 

трьох 
найменш 

значущих біт 
   

5  «greens.jpg» 
 
 
 

Алгоритм 
Куттера, 

Джордана і 
Боссена 

   
 

З метою перевірки ефективності модифікованого стеганоаналітичного алгоритму, 
заснованому на новому визначенні унікальних пар кольорів цифрового зображення, в 
результаті розрахункового експерименту протестовано 500 цифрових зображень, що 
початково зберігались з втратами та без. 

Помилкою першого роду являється випадок, коли цифрове зображення без додаткової 
інформації, вважається цифровим зображенням, отриманим в результаті 
стеганоперетворення. 

Помилкою другого роду являється випадок, коли цифрове зображення, отримано в 
результаті стеганоперетворення, вважається цифровим зображенням без додаткової 
інформації. 

Для розрахункового експерименту побудована координатна площина, вісь абсцис – R , 

вісь ординат – ( )'Rmax i
30

1i=
. Кожне зображення на площині представлено точкою з координатами 

( )÷÷
ø

ö
çç
è

æ

=
'Rmax,R i

30

1i
.  Точки червоного кольору відповідають цифровим зображенням,  отриманим в 

результаті стеганоперетворення, точки блакитного кольору – цифрові зображення без 
додаткової інформації (рис. 5). Отже, в результаті розрахункового експерименту встановлено, 
що помилки першого та другого роду склали 0.2%. 
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Висновки. В результаті даної роботи розглянуто виявлену індійським дослідником з 

інформаційної безпеки нову вразливість веб-додатку через цифрові зображення та атаку на 
веб-додаток, що реалізована засобами стеганографії.  

Для розв’язку задачі аудиту стеганографічної вразливості веб-додатку. реалізовано та 
досліджено стеганоаналітичний алгоритм, заснований на аналізі кількості близьких пар 
кольорів та унікальних пар кольорів. 

Запропоновано модифікований стеганоаналітичний алгоритм, заснований на аналізі 
кількості близьких пар кольорів та унікальних пар кольорів, на основі нового визначення 
унікальних пар кольорів цифрового зображення. 

Результатом роботи є веб-сервіс, для аудиту стеганографічної вразливості веб-додатку, 
що може бути використаний для доповнення систем аудиту безпеки веб-додатку, що 
виконують аудит визначених десяти категорій найбільш поширених вразливостей веб-
додатків. 
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АУДИТ СТЕГАНОГРАФИЧЕСКОЙ УЯЗВИМОСТИ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

В статье рассмотрено выявленную индийским исследователем по информационной 
безопасности новую уязвимость веб-приложения через цифровые изображения и атаку на веб-
приложение, реализованную средствами стеганографии. Предложено модифицированный 
стеганоаналитический алгоритм, основанный на анализе пар близких и уникальных цветов, 
реализация программного продукта для аудита уязвимости веб-приложений средствами 
стеганоанализа. В результате выполнения работы разработан веб-сервис для аудита 
стеганографической уязвимости веб-приложения. Результаты работы могут быть 
использованы, как составляющая систем аудита безопасности веб-приложения, выполняющие 
аудит десяти категорий наиболее распространенных уязвимостей веб-приложений. 

Ключевые слова: веб-приложение, аудит, уязвимость, стеганоанализ, близкая пара цветов, 
уникальная пара цветов. 

 
Prof. Iefimenko A.А, Tryfonova K.O., Zinovskyi V.R. 

AUDIT STEGANOGRAPHY WEB APPLICATION VULNERABILITIES 
 
The article considers the revealed by the Indian researcher in information security a new web 

application vulnerabilities through digital images and an attack on a web application, implemented by 
means of steganography. Proposes a modified steganoanalysis algorithm based on the analysis of pairs of 
close and unique colors, the implementation of software for auditing a web application vulnerability by 
means of steganoalysis. This thesis study presents a web service to audit the steganography web 
application vulnerabilities. The results can be used as part of security audit web application that perform 
audit identified ten categories of the most common web application vulnerabilities. 

Keywords: web application, audit, vulnerability, steganalysis, close color pair, unique color pair. 
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КРОС-РІВНЕВА ОПТИМІЗАЦІЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ 

ТРАНСПОРТНОГО ПРОТОКОЛУ В БЕЗПРОВІДНИХ МЕРЕЖАХ 

Принцип нашарування (layering) вже давно визначений, як спосіб функціональної 
сумісності та поліпшення проектування телекомунікаційних протоколів, де кожен шар (layer) 
надає функціональні послуги суміжним верхнім шарам і вимагає від сусідніх нижніх шарів 
функціональної підтримки. Існує потреба у визначенні підходів, здатних аналізувати та 
надавати кількісні керівні принципи для розробки крос-рівневих рішень, і, що більш важливо, 
мати змогу в кожному з випадків впевнитися, чи представляє крос-рівневість ефективне 
рішення, чи ні. В цій статті розглядається детальний огляд вже впроваджених і майбутніх 
напрямків використання формальних методів моделювання крос-рівневої оптимізації 
безпровідних мереж. Стаття починається з опису принципів шарування стеку протоколів 
(ISO/OSI і TCP/IP), а також крос-рівневої парадигми. Огляд існуючих та перспективних 
архітектур безпровідних мереж представленні поряд з аналізом потенційних обмежень, що 
випливають з підходу нашарування і докладним описом можливих рішень щодо оптимізації 
крос-рівневого проектування.  

Ключові слова: шарування, крос-рівневість, оптимізація, безпровідні мережі.  
 

Вступ. В наш час існує потреба у визначенні підходів, здатних проаналізувати та 
надати кількісні керівні принципи для розробки крос-рівневих рішень. Вважається важливим 
визначення того, чи є ефективним запропоноване крос-рівневе рішення для кожного 
конкретного з випадків,  чи ні.  Доцільним є детальний огляд вже впроваджених і 
запланованих на майбутнє напрямків використання формальних методів моделювання крос-
рівневої оптимізації безпровідних мереж. 

В сучасних умовах проектування мережевих архітектур здійснюється на основі 
принципів нашарування, які є ефективними інструментами для створення взаємодіючих 
систем, їх швидкого розгортання та ефективної реалізації. Модель  ISO/OSI була розроблена 
для підтримки стандартизації мережевих архітектур з використанням багаторівневої моделі. 
Основні принципи нашарування такі: 

- кожен шар (рівень) виконує підмножину необхідних функцій зв’язку; 
- кожен рівень спирається на наступний нижчий рівень для виконання більш 

примітивних функцій; 
- кожен рівень надає функціональні послуги наступним вищим рівням; 
- зміни на одному рівні не потребують змін на інших рівнях. 
Функціональні послуги між сусідніми рівнями виражаються в термінах примітивів і 

параметрів: 
- примітиви, які визначають функцію, яка буде виконуватися (запит, індикація, 

відповідь, підтвердження); 
- параметри для передачі даних і керуючої інформації. 
Протокол в даному рівні реалізується за допомогою програмного забезпечення, яке 

взаємодіє з іншими мережевими системами відповідно до протоколу PDU. Основна перевага 
крос-рівневої парадигми – це модульність при проектуванні протоколу, яка забезпечує 
сумісність і покращує саме проектування комунікаційних протоколів. Крім того, протокол, в 
межах даного рівня, описаний в функціональних термінах, які надає рівень, в той час, як 
деталі реалізації та внутрішні параметри приховані від решти рівнів. 

В цілому, визначається два підходи крос-рівневості: 
- слабка крос-рівневість: дозволяє взаємодіяти між суб’єктами в різних рівнях стеку 

протоколу. Таким чином, вона являє собою узагальнення поняття суміжності взаємодії 
концепції парадигми нашарування та несуміжних взаємодій. 

- міцна крос-рівневість: дозволяє спільне проектування алгоритмів, реалізованих на 
будь-якому рівні стеку протоколу. У цьому випадку, індивідуальні особливості, пов’язані з 
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різними верствами можуть бути втрачені через крос-рівневу оптимізацію. Потенційно, міцна 
крос-рівнева конструкція може забезпечити більш високу продуктивність за рахунок 
звуження можливих сценаріїв розгортання та підвищення вартості та складності.    

Постановка проблеми. Зараз більшість безпровідних технологій широко 
використовують технологію останньої милі (канал, що сполучає кінцеве (клієнтське) 
обладнання з вузлом доступу провайдера (оператора зв’язку)). Характеристики посилань 
останньої милі часто визначають ефективність роботи всієї мережі, представляють фактичну 
потужність смуги пропускання на всьому шляху – від джерела відправки даних до адресата, 
та впливають на характеристики моделей трафіку, що проходить через всю мережу. Зокрема, 
безпровідні мережі страждають від декількох обмежень продуктивності, в деяких випадках, 
пов’язаних з надмірним навантаженням, що випливає з крос-рівневої парадигми, яка 
використовується для проектування TCP/IP протоколу. TCP/IP протокол спочатку був 
розроблений для провідних з’єднань, що характеризуються високою пропускною здатністю, 
низькою затримкою, низькою ймовірністю втрати пакетів, високою надійністю, статичною 
маршрутизацією, працює гірше та нестабільніше в безпровідній мережі. Основними 
причинами низької продуктивності безпровідних технологій є саме фізичне середовище і 
спроби досягти мобільності, продуктивності передачі даних, енергоефективність, якість 
обслуговування. 

Крос-рівневий підхід до системного проектування відбувається за допомогою взаємодії 
між протоколами, що працюють на різних рівнях стеку протоколів для того, щоб забезпечити 
покращення продуктивності. Тому основне завдання полягає у досягненні бездоганності 
передачі даних по безпровідній мережі та кількісному моделюванні. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Наявність великої різноманітності рішень 
оптимізації, які вимагають обміну інформацією між двома або більше рівнями стеку 
протоколів піднімає важливе питання про реалізацію різних рішень крос-рівневості 
всередині TCP/IP протоколу, їх співіснування та взаємодія, вимагають наявності загальної 
крос-рівневої моделі сигналізації. Ця модель визначає принципи здійснення суб’єктів стеку 
протоколів, крос-рівневу функціональність і забезпечує стандартизований спосіб для 
полегшення введення крос-рівневого механізму всередині стеку протоколів. 

Прийнято вважати два методи для інкапсуляції інформації сигналізації та її 
розповсюдження по стеку протоколів з одного рівня в інший: 

- заголовки пакетів; 
- структура пакетів. 
Заголовки пакетів можуть бути використанні в якості носіїв міжрівневих повідомлень. 

У цьому випадку інформація сигналізації включена в додаткову частину заголовка IPv6, 
слідує по шляху обробки пакетів і може бути доступна кожному наступному рівню. Одним з 
головних недоліків заголовків пакетів є обмеження передачі сигналів в напрямку потоку 
пакетів, що не підходить до крос-рівневих схем, які вимагають негайної відповіді з рівнів, 
розташованих на протилежному напрямку. Ще один недолік методу заголовків пакетів 
полягає в накладних витратах для обробки відповідного стеку протоколів,  які можуть бути 
зменшенні за допомогою методу структури пакетів. 

В методі структури пакетів інформація вставляється в певну частину структури пакета. 
Кожний раз, коли пакет створюється в стеку протоколів або успішно отримався від 
мережевого інтерфейсу, виокремлюється відповідна структура пакету. Ця структура включає 
в себе всю інформацію про пакети, а також внутрішню інформацію стеку протоколів, таку як 
мережевий ідентифікатор інтерфейсу, модель сокета, параметрів конфігурації. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83
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Рис. 1. Канальна міжрівнева передача сигналів 

 
Отже, інформація крос-рівневої сигналізації, додана до структури пакетів, повністю 

відповідає способу передачі сигналів заголовку пакета, але зі зменшеною обробкою. Крім 
того, застосування структур пакетів не порушує існуючих функціональних можливостей 
окремих верств стеку протоколів. У випадку, якщо крос-рівнева сигналізація не реалізується 
в певному рівні, цей рівень просто не заповнить відповідні частини структури пакету та не 
отримає доступ до крос-рівневих параметрів, що надаються іншим рівням. Ще одна перевага 
методу структури пакетів є необов’язковість стандартизації, оскільки здійснення можуть 
варіюватися між різними рішеннями. 

 
Рис. 2. Прямий міжрівневий зв’язок 

 
Одним з основних протоколів сигналізації є Internet  Control  Message  Protocol  (ICMP).  

Серед розглянутих методів, заголовки пакетів і повідомлення ICMP можна вважати 
хорошими кандидатами на вирішення проблем при передачі даних в безпровідній мережі. Їх 
переваги стають більш значущими для мережі спілкування, яка широко використовується 
сьогодні. Наприклад, спосіб інкапсуляції даних крос-рівневої сигналізації до додаткових 
полів заголовку протоколу майже не виробляє ніякої додаткової службової інформації і 
зберігає асоціацію інформації сигналізації з конкретним пакетом. 

 
Рис. 3. Центральна крос-рівнева площина  
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Рис. 4. Мережева крос-рівнева передача сигналів 

 
Висновки. Крос-рівневість являє собою перспективну парадигму, що забезпечує 

високу продуктивність, підтримку мобільності, високу ефективність використання ресурсів, 
якість обслуговування в безпровідних мережах. Розгортання парадигми не є абсолютно 
новим проривом у рамках безпровідного зв’язку, але вона вже успішно використовується в 
конкретних системах зв’язку, таких, як 3G. Деякі цікаві підходи доступні, щоб подолати 
розрив між теорією і практикою, спрямованні на визначення найкращих методів для 
підтримки крос-рівневих рішень. Тим не менш, ще не існує бездоганних методів для рішення 
ефективності парадигми крос-рівневості, і, отже, потребує подальшої уніфікації. 

Систематично отримуючи відповідні показники продуктивності крос-рівневості та 
співвідносячи їх з існуючими безпровідними технологіями, описуючи структуру для 
кількісної оцінки чутливості та оптимізації метрик продуктивності по відношенню до 
розробки та експлуатаційних параметрів між рівнями, було виявлено важливі керівні 
принципи щодо реалізації крос-рівневих схем шляхом використання архітектури 
сигналізації. 
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к.т.н., доц. Красильников С.Р., Левчук А.Р. 
КРОСС-УРОВНЕВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ТРАНСПОРТНОГО ПРОТОКОЛА В БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЯХ 
 
Принцип наслоения (layering) уже давно определен, как способ функциональной 

совместимости и улучшения проектирования телекоммуникационных протоколов, где каждый 
слой (layer) предоставляет функциональные услуги смежным верхним слоям и требует от 
соседних нижних слоев функциональной поддержки. Существует потребность в определении 
подходов, способных анализировать и предоставлять количественные руководящие принципы 
для разработки кросс-уровневых решений, и, что более важно, иметь возможность в каждом из 
случаев убедиться, представляет кросс-уровневость эффективное решение, или нет. В этой 
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статье рассматривается подробный обзор уже внедренных и будущих направлений 
использования формальных методов моделирования кросс-уровневой оптимизации беспроводных 
сетей. Статья начинается с описания принципов слойки стека протоколов (ISO/OSI и TCP/ IP), 
а также кросс-уровневой парадигмы. Обзор существующих и перспективных архитектур 
беспроводных сетей представлены наряду с анализом потенциальных ограничений, 
вытекающих из подхода наслоения и подробным описанием возможных решений по 
оптимизации кросс-уровневого проектирования. 

Ключевые слова: слоение, кросс-уровневость, оптимизация, беспроводные сети. 
 

Ph.D. Krasylnykov S.R., Levchuk A.R. 
A CROSS-LAYER PERSPECTIVE ON TRANSPORT PROTOCOL PERFORMANCE IN 

WIRELESS NETWORKS 
 
The layering principle has been long identified as a way to increase the interoperability and to 

improve the design of telecommunication protocols, where each layer offers services to adjacent upper 
layers and requires functionalities from adjacent lower ones. A clear need exists for identifying 
approaches able to analyze and provide quantitative guidelines for the design of cross-layer solutions, 
and, more importantly, to decide, in each case, whether cross-layering represents an effective solution or 
not. This chapter provides a detailed survey of the state-of-the-art and future directions in the usage of 
formal methods for cross-layer modeling and optimization of wireless networks. The text starts by 
detailing the principles of layered (ISO/OSI and TCP/IP) protocol stacks as well as the cross-layer 
paradigm. An overview of the architectures of existing and perspective wireless networks is presented 
along with an analysis of the potential limitations deriving from the layering approach and detailed 
description of possible optimization solutions enabled by cross-layer design. 

Keywords: layering, cross-layering, optimization, wireless. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 321.01:323                                                               к.і.н., с.н.с. Любовець Г.В. (ВІКНУ) 
 

ПОШУКОВІ СИСТЕМИ В МЕРЕЖАХ ІНТЕРНЕТУ 
 
У статті розглядаються проблеми зростання масштабів і динаміки інформаційних 

потоків в сучасному інформпросторі. Різке збільшення обсягів інформаційних повідомлень та 
супутних чинників викликає потребу задоволення запитів користувачів через створення та 
розвиток адекватних пошукових систем. 

У світі сегмент пошуковиків представлений досить широкою лінійкою пошукових систем 
як для пересічного користувача, так і для спеціалістів, які поглиблено вивчають різноманітні 
аспекти окремих наукових чи прикладних сфер за заданою тематикою. 

Однак і такі пошукові системи не завжди відповідають необхідним критеріям. Тому 
виникає необхідність у створенні гібридизованих систем, де б відбувалось поєднання машинного 
та людського потенціалу в спеціальних регламентних алгоритмах. 

Ключові слова: інформаційно-контентні потоки, пошукові системи, семантичні фільтри, 
моніторинг. 

 
Поставлення завдання. Сучасне життя пересічного громадянина (не кажучи вже про 

спеціаліста) насичене різноманітною потоковою інформацією, яка надходить до нього із 
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різних джерел: у вертикально-горизонтальному рівні виробничих відносин від керівництва, 
колег, підлеглих, партнерів; в горизонтальному рівні – від засобів масової інформації, засобів 
масової комунікації, сусідів, друзів, знайомих тощо. 

Однак не завжди ця інформація задовольняє потреби (як виробничі, так і повсякденні) 
індивіда. Для вирішення поставлених завдань сучасному фахівцю потрібно оперувати 
останніми даними за напрямом роботи, відслідковувати зміни в галузі (окремому секторі) і 
опиратися на новітні розробки. Тому виникає потреба оперативного та достовірного пошуку 
такої інформації. В сучасному інформаційному масиві (інформаційно-контентних потоках) 
відшукати необхідні повідомлення досить складно. В такому випадку на допомогу приходять 
пошукові системи загального та спеціального користування. В повсякденному житті потреби 
переважної більшості користувачів цілком задовольняють пошукові системи загального 
глобального користування. Спеціальні пошукові системи застосовуються у 
вузькоспецифічних сферах: академічні наукові розробки, дослідження сегментних сфер 
виробництва, креативні індустрії, конкурентна розвідка тощо. 

Останнім часом досить стрімко розвиваються соціальні медіа та соціальні мережі. І 
нерідко саме там можна знайти необхідну інформацію або зробити відповідний запит 
(уточнення, обмін). Це спричинило розвиток моніторингових систем соціальних мереж. 

Для повноцінного використання можливостей пошукових систем потрібно 
орієнтуватися в їхньому розмаїті, знати переваги і недоліки кожного із пошуковиків, 
грамотно застосовувати для пошуку необхідної інформації тощо. 

Отже,  на першому етапі підготовки до роботи з пошуковими системами необхідно 
знати основні пошуковики загального та спеціального користування, розрізняти їхні 
відмінності та напрям застосування, а також орієнтуватися в можливостях кожного з них. 

Аналіз наукових досліджень і публікацій. Із зростанням масштабів інформаційних 
потоків виросла динаміка інформаційного пошуку. Надвеликі обсяги різноманітних і 
різномасштабних повідомлень, багаторазове і поліваріантне дублювання інформації, 
наявність спаму та шумової інформації - всі ці та багато інших чинників призводить до 
нагальної потреби мати адекватні пошукові системи, які би задовольняли запити 
користувачів. Варто зазначити, що на сьогодні існує достатня кількість різних пошуковиків, 
адаптованих під спеціальні потреби, які пропонують користувачам лідери у сфері 
інформаційного пошуку (Google, Yahoo, AltaVista, Bing, Яndex, Rambler тощо). Для 
спеціалізованого пошуку, які мають на меті поглиблене вивчення окремих аспектів 
суспільних, економічних, природничих чи інших домінантів, пропонується низка 
пошуковиків заданої тематики. Дослідженням різноманітних аспектів розробки, 
функціонування та використання таких систем присвячені роботи І. Безсуднова, С. 
Брайчевського, А. Додонова, О. Дубинського, Д.Ланде, А. Снарського, В. Путятіна та інш. 

Серед іншого, авторами досліджується проблематика своєчасного та ефективного 
отримання багатоаспектної та об’єктивної інформації з інформпростору для подальшого 
використання в управлінській діяльності, що, відповідно потребує сучасних 
високотехнологічних рішень. 

Вступ. На першому етапі функціонування інформаційно-пошукових систем у світі 
(приблизно середина минулого століття) перед ними ставились досить прості задачі: 

– знайти необхідну інформацію, 
– зберегти її в початковому вигляді (оригінал), 
– забезпечити можливість додавання нових матеріалів (видалення непотрібних), 
– мати функцію витягу потрібної інформації за потребою, 
– систематизації у відповідних блоках (папках). 
З часом вимоги до рівня пошукових систем значно зросли. До характеристик додались 

такі вимоги як швидкість пошуку інформації, повнота, релевантність, ранжування 
результатів, агрегація, оперативність оновлення баз даних тощо. 

Такі системи були запропоновані провідними світовими ІТ-компаніями та 
корпораціями, зокрема Google, Yahoo, AltaVista, Bing, Яndex, Rambler тощо. 
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Основна частина. Коротко розглянемо деякі з відомих пошуковиків загального 
користування.  

Лідером серед пошукових систем є Google. Його "працездатність" перевищує 40 
мільярдів запитів в місяць. До того ж, пошук може вестись відповідними підсистемами, 
кількість яких тільки зростатиме з часом. 

Найзручнішими для проведення традиційного моніторингу є, на наш погляд, наступні: 
Google Alerts, розширенний пошук Google, Google Trends, Google Correlate, Google 

Fusion Tables, Google Tables, Google Public Data Explorer, Google Maps – Streetview, Google 
Images. 

Ще одна перевага - для пошуку може застосовуватись десять мов. Окрім цього, система 
перекладу дозволяє швидко перекласти необхідний матеріал, що дає змогу зекономити час 
при традиційному моніторингу інформаційного простору у визначеному сегменті та за 
вказаною тематикою. Це, своєю чергою, дає змогу пришвидшити аналітичну розробку 
заданої теми. 

З цих десяти пошукових підсистем 6 доступні українською мовою. З них найбільший 
інтерес представлять такі. 

Google Alerts надає можливість постійного оновлення (за визначеною замовником 
частотою - щодня, щотижня або щомісяця) тематичної інформації за вказаними напрямами 
(наприклад, новини) та доступною мовою з переліку можливих. За необхідності, такий 
пошук здійснюється в автоматичному режимі і потрібна інформація надходить на заданий 
аккаунт Gmail.  

Розширений пошук Google досить зручний для моніторингу, наприклад, при 
підготовці журналістських матеріалів. Тут застосовуються такі критерії як "0", "+" і "-", є 
можливість використовувати для пошуку доменні імена (gov, ua, ru, gt тощо). Підсистема 
дозволяє також використовувати пошук за типом файлу (doc, rtf, pdf). 

За допомогою Google Trends можна відслідковувати теми, в яких зацікавлений 
замовник та одночасно перевіряти ефективність власних публікацій. Таким чином, 
здійснюється так званий "власний моніторинг". 

Якщо ви працюєте з базами даних (що є зараз однією з умов успішного виконання 
аналітичної роботи), тоді краще всього працювати з Google Public Data Explorer. Ця 
підсистема Google дозволяє отримувати дані з бази Організації об'єднаних націй та Світового 
банку і вибудовувати відповідні графічні конструкції. Однак ефективність при цьому 
можлива при користуванні англійською. 

З квітня 2015 року Google вивів свої пошукові алгоритми на новий рівень – наступною 
новинкою стає ранжування сайтів, які добре зарекомендували себе на мобільних пристроях. 
Але тут існують певні перестороги до подачі матеріалів на таких сайтах. До них відносяться, 
передусім, розмір тексту, простір між посиланнями та величина матеріалу, тобто чи 
поміщається він на екрані пристрою. Власники сайтів мають можливість перевірити 
комутацію матеріалів сайту з мобільними пристроями на сторінці Mobile Friendly Test. 

Такий підхід заставляє низку сайтів переналаштовувати внутрішні композиції 
матеріалів з урахуванням нововведення Google. 

Ми детально зупинились на розгляді можливостей пошукової системи Google як 
основного інструментарію в роботі з моніторингом світового інформаційного простору 
первинного рівня. 

Звичайно, такі пошукові системи як Yahoo! (американська компанія, друга в рейтингу 
серед пошукових систем світу), Yandex (найбільша на сьогодні російська IT-компанія,  яка 
задовольняє потреби російськомовного інтернету, є четвертою в рейтингу пошукових систем 
світу за кількістю оброблених запитів), Rambler.Ru (заснована як перша пошукова система 
російськомовного інтернету, тривалий час очолювала російський ринок пошуковиків) та інші 
теж цілком можуть задовольнити потреби моніторингу інформаційного простору. 
Використання тієї чи іншої пошукової системи залежить від поставленого завдання, 
визначеної тематики та, зрештою, особистих симпатій користувача. 
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Світовими лідерами пошуку однозначно залишаються Google, Yahoo, Baidu, AltaVista, 
Bing, Яndex, Rambler та ще деякі. Однак пошукових систем достатньо у кожній країні. Не 
маючи змоги чи не ставлячи перед собою мету вийти на міжнародний рівень такі 
пошуковики намагаються укріпити свої позиції в сегментному полі. Лідером тут є США, 
Німеччина, Канада, Австралія, Франція, Великобританія, Іспанія тощо. Досить бурхливо 
розвивається цей напрям останнім часом у Китаї. Достатньо сильні позиції займає Росія, що 
є важливим для всього пострадянського простору. 

Україна тривалий час за даним напрямом знаходилась в полі тяжіння Росії. Ситуація 
загалом не сильно покращилась за останні роки. Але поступово ця ніша стає все більше 
українською.  Починаючи,  власне,  від розвитку україномовного сегменту світових лідерів 
пошукових систем і закінчуючи становленням вітчизняного розробника пошуковиків. 

З українських пошукових систем для проведення моніторингу найдоцільніше 
використовувати системи МЕTА.UA, UАport, Bigmir)net. Кожна з них має свої переваги. Так, 
МЕTА.UA  проводить повнотекстовий пошук,  в який заведено особливості української та 
російської морфології. Аналізується весь сегмент українського інтернету, за потреби 
задається тематична рубрика тощо. UАport може вести пошук кількома мовами, опирається 
на власні архіви української преси. Bigmir)net виконує пошук через Google або Яндекс. 

Однак і такі визнані "метри" інформаційного пошуку як Google, Yahoo, AltaVista, Bing, 
Яndex  та інші на даному етапі вже не в змозі справитись з динамічним зростанням 
інформаційних потоків і, відповідно, задовольнити потреби замовників. 

Серед проблем, які постають останнім часом перед інформаційно-пошуковими 
системами, наприклад, неможливість забезпечення індексації мережевого простору та 
"бачення" всіх веб-сторінок.  

Відтак ці та інші проблеми на даному етапі вирішують метапошукові системи. Вони 
ведуть пошук одночасно в декількох пошукових системах, але з врахуванням особливостей 
кожної з них.  При цьому власних баз даних такі пошуковики не мають.  Це вигідно з точки 
зору економії часу, оскільки не потрібно робити запит по кожній пошуковій системі окремо. З 
технологічного боку перевагою таких пошуковиків є "можливість підтримки індексних даних 
в актуальному стані, оскільки кожна локальна пошукова система охоплює власний фрагмент 
веб-простору" [1].  

Поглиблений та спеціалізований моніторинг замовленої тематики в 
інформаційному просторі. Наведені вище приклади роботи інформаційно-пошукових 
систем, за допомогою яких здійснюється традиційні моніторинги заданої тематики в 
інформаційному просторі, задовольняють потреби більшості замовників. Однак низка 
організацій, як державного сектору, так і бізнесу, потребує більш глибокого, сегментного 
моніторингу для проведення всебічного аналізу стану справ у визначеній сфері та перспектив 
її розвитку. Відомі пошуковики з такими задачами справитися вже не можуть. Тим більше, 
що кількість сайтів і персональних блогів в мережі, за свідченням англійської компанії 
Netcraft, у вересні 2014 року перетнула рубіж у мільярд [2]. Коли Netcraft починала вести 
аналітику розвитку світової мережі у 1995 році, на той час ця цифра складала лише 18 957 
сайтів. Після 2000 року, щоб забезпечити підрахунок змін, що відбуваються у цьому сегменті, 
компанія змушена була запустити метричну систему, яка працює щоденно протягом року. 

Відтак на зміну простим пошуковикам приходять спеціалізовані системи і сервіси, для 
яких розробляється відповідне програмне забезпечення. До таких професійних пошуковиків, 
які проводять моніторинг інформаційного простору відносяться, серед інших, такі [3]. 

В ніші програмних продуктів: 
Copernic Agent (використовує до 1000 пошукових систем, об'єднує результати, показує 

найрелевантніші результати); Avalanche (веб-моніторинг базується на технології концепції 
"розумних" папок, автономному інтелектуальному пошуковому роботі та вбудованій базі 
даних, яка носить назву "персональної енциклопедії"), WebSite-Watcher (проводить 
моніторинг веб-сайтів, форумів, локальних сайтів, забезпечує фільтрацію інформації та 
зручну візуалізацію результатів). 
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В якості сервісних рішень наводяться приклади WatchThatPage (здійснює в 
автоматичному режимі збір нової інформації з ресурсів, що моніторяться), Newspaper Map 
(об'єднує геолокацію і інформаційно-пошукову систему по медіаресурсах, можна вибирати 
регіон, список он-лайн версій ЗМІ, мову, підтримує російську), WebGround (агрегує 
російськомовні новини). 

Досить цікавими є пошуковики для моніторингу інформаційного простору російського 
походження. 

RCO Zoom (http://www.rco.ru/product.asp?ob_no=7348) - російська пошуково-
аналітична система з функціями контент-аналізу в реальному часі і транзакційного сховища 
документів. 

За свідченням розробників, система дозволяє працювати з величезними масивами 
текстової інформації в реальному часі (обсяг бази - до сотень гігабайт, час пошуку та обробки 
- секунди). 

Засіб відображення - інформаційний портрет - дає можливість отримати ключові 
слова, формулювати і перевіряти гіпотези, розділяти об'єкти, виділяти статистичні інваріанти 
в першому наближенні. 

При цьому ситуація з інформаційної надмірністю повністю змінюється: чим більше 
інформації, тим краще. 

Вбудовані механізми контент-аналізу забезпечують проведення контент-аналізу в 
реальному масштабі часу, автоматичне виділення головних тем - тегів документів, 
визначення тематично і текстуально схожих документів,  автоматичну класифікацію та 
кластеризацію документів. 

Морфологічний модуль системи підтримує російську і англійську мови, легко може 
бути підключена підтримка інших мов, інтегрований з таблицями синонімів, відповідними 
предметній галузі. 

Ще один російський ресурс - "Медиалогия" (http://www.mlg.ru) - розробник 
автоматичної системи моніторингу та аналізу ЗМІ в режимі реального часу. Вона оперує 
базою джерел інформації, що дозволяє здійснювати моніторинг більше 24000 ЗМІ та понад 
92 млн. соціальних медіа-ресурсів. 

Система складається з бази даних ЗМІ та автоматизованого аналітичного модуля, який 
дозволяє проводити самостійний пошук та аналіз за кількісними та якісними 
характеристиками за будь-який заданий період. Результати доступні миттєво. 

Оперативне надходження контенту 24 години на добу, в тому числі транскрипти 
федеральних телеканалів доступні через 1,5 години після виходу сюжету в ефір. 

Система PolyAnalyst (http://megaputer.ru/polyanalyst.php, російськомовний продукт 
американської компанії Megaputer Intelligence, працює в 30 країнах) дозволяє отримати 
необхідні знання з великої кількості текстових та структурованих даних, передає ці знання в 
доступній розумінню формі та у вигляді оперативно застосовуваних моделей для прийняття 
відповідальних рішень, переважно в бізнесовій сфері.  

PolyAnalyst дозволяє створювати багатоступінчасті сценарії аналізу даних і форми 
звітів за допомогою простого drag-and-drop інтерфейсу. 

PolyAnalyst надає користувачам результати, отримані з прогнозів, в доступних для 
розуміння формах, які полегшують прийняття зважених рішень. 

Інструментарій PolyAnalyst пропонує клієнтам наступний функціонал: категоризацію, 
кластеризацію, прогнозування, аналіз зв'язків, знаходження ключових слів і пошук сенсу, 
виявлення закономірностей, знаходження аномалій. 

Загалом в Росії є достатньо інформаційно-пошукових систем, які не лише забезпечують 
потреби моніторингу інформаційного простору, а й є інструментами конкурентної розвідки в 
мережі інтернет. 

Серед вітчизняних повнофункціональних систем варто відзначити X-SCIF [4]. Вона, 
серед іншого, забезпечує "моніторинг інформації на заданих користувачем веб-сайтах (веб-
сторінках) в мережі інтернет (інтранет) за визначеними темами; пошук нових джерел 
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інформації в мережі інтернет за визначеними користувачем тематиками з наступним їх 
моніторингом; створення і збереження складних запитів за визначеними темами у вигляді 
списка-каталога або рубрики для наступного проведення автоматичного моніторинга, пошуку 
або контент-аналізу; форматування відібраної інформації за єдиним взарцем та завіантаження 
її до сховища..."  

Також система може забезпечувати екстрагування сутностей з відібраної інформації, 
виявляти приховані зв'язки між об'єктами, аналізувати емоційне забарвлення документів 
тощо. 

Безпосередньо для моніторингу застосовується підсистема X-Stream, яка відпрацьована 
на базі технології InfoStream компанії ELVisti. X-Stream моніторить в автоматичному режимі 
понад 7000джерел. База архіву (ведеться з 1996 року) становить більше 85 млн документів. За 
територією ця підсистема охоплює весь сегмент україно-,  російсько-  і англомовних видань 
України, Росії, а також певний перелік ЗМІ зарубіжжя. 

InfoStream (http://infostream.ua) є одним з лідерів серед контент-моніторингу інтернет-
ЗМІ (комплекс контент-моніторинга базується на технології Text Mining). Як повідомляють 
розробники, система InfoStream забезпечує доступ до оперативної інформації з єдиного 
інтерфейсу в пошуковому режимі з урахуванням можливого дублювання та семантичної 
близькості документів, мовних версій, розмірів документів їх цифрової насиченості тощо; 
доступ до унікального ретроспективному фонду, що перевищує 80 млн. записів; підтримку 
аналітичної роботи в режимі реального часу: побудова сюжетних ланцюжків, дайджестів, 
діаграм зустрічальності і таблиць взаємозв'язків понять, медіа-рейтингів. 

Infostream  надає доступ до понад 6  тисяч джерел з України,  країн СНД тощо (з них:  
інформаційні агентства – 324, теле- та радіо канали   – 239, газети – 334, журнали та 
щотижневики – 368, офіційні джерела – 375, сайти асоціацій, компаній –714, Інтернет-
видання – 2665).  

Корпорація "Медіа-простір" (http://media-prostir.kiev.ua) забезпечує аналіз 
інформаційного простору України (більше 550 ЗМІ) за допомогою 25 регіональних 
(обласних)  офісів.  Вони не лише відслідковують потоки місцевого рівня,  а й створюють 
власноруч електронні варіанти окремих матеріалів тих друкованих видань,  які не мають 
власних інтернет-версій. 

В основі моніторингу компанії – відстеження, систематизація, накопичення та обробка 
матеріалів центральних і регіональних ЗМІ. 

За інформацією розробників, систематизація інформаційних повідомлень здійснюється 
за чотирма прив'язками: 

предметні сфери (економіка, політика, соціальна сфера, гуманітарна сфера); 
політичні суб'єкти (партії, виборчі блоки і об'єднання, громадські організації); 
особистості (посадові особи, народні депутати, лідери політичних партій та 

громадських організацій); 
території (великі міста, області, територіально-регіональні одиниці). 
Інформаційні технології корпорації "Медіа-простір" надають можливість в процесі 

моніторингового аналізу "занурюватись" до третього рівня (наприклад, економіка - 
Міністерство транспорту - українські залізниці) та здійснювати перехресну прив'язку 
(наприклад, партія - економіка чи посадова особа - територія - соціальна сфера). 

ІА «Контекст Медіа» -  компанія,   що займається збором,  систематизацією й аналізом 
інформації. В щоденному режимі моніториться майже 14 000 джерел. 

Застосовуються методики збору та обробки інформації, а також частково технології 
контекстного аналізу власних розробок. 

Одна з послуг - моніторинг соціальних медіа кількістю понад 1100. 
В інформаційному агентстві УНІАН для моніторингу (УНІАН-монітор) застосовується 

система Web-Observer, створена спеціалістами компанії "Finport Technologies Inc." і 
"АналитикСофтЛаб". 

«Web-Observer» проводить сканування інформації з визначених джерел, аналізує 
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оновлення та обробляє їх, виділяючи лише потрібну інформацію. Згодом ця інформація 
структурується, індексується і зберігається у власній базі даних. Користувач системи може 
самостійно проводити пошук необхідних документів в накопиченій базі даних, отримувати 
потрібні документи, власноруч створювати звіти (статичні) та інформаційні дайджести, 
налаштовувати персональний новинний потік і отримувати повідомлення про знаходження 
нової інформації. 

Основні функції рішення «WebObserver»: оперативна виїмка, розбір, індексація і 
збереження нових публікацій з визначених джерел; смислове сортування накопичених даних 
за рубриками; автоматизоване створення звітів і дайджестів з потрібних тем, експорт обраних 
публікацій, оцінка інформаційної активності компаній або персон на основі статистичних 
звітів; ведення інформаційного архіву за весь період роботи системи, формування різних 
досьє; ефективний пошук та обробка інформації в накопиченому архіві. 

Моніторинг соціальних медіа. Світовий інформаційний простір не так давно 
поповнився ще одним чинником - соціальними медіа. З них найбільший інтерес для нас 
представляють соціальні мережі, зокрема, їх аналіз. Як вважає Д. Ланде, "як і вся 
інформаційна мережа WWW, так і її окремі фрагменти і навіть сайти несуть значне соціальне 
навантаження, яке дозволяє порівнювати їх на змістовному рівні з соціальними мережами, 
утвореними відносинами людей або цитуванням в науці. 

...Багато мережевих служб, які дозволяють людям встановлювати зв'язки в Мережі, 
автоматично формують соціальні мережі. Крім того, сьогодні бурхливо розвинувся 
спеціальний сервіс з ціленаспрямованої побудови соціальних мереж у веб-просторі" [5].  

Слід зазначити, що соціальні мережі відносяться до так званих "складних мереж". В 
Україні цей сегмент розвивається останнім часом з надзвичайною швидкістю, формуючи 
нове комунікаційне середовище рівноправних громадян країни. 

Соціальні медіа не мають чіткого визначення. Їх ділять (класифікують) по різному. 
Наприклад, в одному випадку (Andreas Kaplan і Michael Haenlein) до них відносять спільні 
проекти, блоги і мікроблоги, контент-спільноти, соціальні мережі, віртуальні ігрові світи, 
віртуальні соціальні світи. В іншому (О. Додонов, Д. Ланде, В. Путятін) – соціальні мережі, 
блоги, форуми, сайти відгуків, сервери фото- і відеохостингу, віртуальні служби знайомств і 
геосоціальні мережі. 

Втім,  у любому випадку варто визнати,  що поява соціальних медіа зруйнувала 
усталені погляди на комунікаційні процеси у суспільстві, які формувались на протязі 
попереднього часу, зокрема у 20 столітті.  

Точка географічної прив'язки більше не відіграє визначальної ролі в позиціонуванні 
індивіда або корпорації. Тому комунікація, яка відбувається в мережі, за своїми масштабами 
набуває планетарного значення. 

Останнім часом саме користувачі соціальних медіа стають ньюсмейкерами не тільки 
окреслених інформаційних полів, але й міждержавних інформаційних просторів. Публікації в 
соціальних мережах мають значну перевагу перед іншими першоджерелами, перш за все, в 
оперативності донесення інформації. 

Публікації авторитетних авторів отримують резонанс у суспільстві та увагу перших 
осіб політикуму і державного менеджменту. Інформації, які ніким не цензуруються, але 
найбільше характеризуються правдивістю персоналізованого викладу та мають в таких 
випадках можливість показувати найнеприглядніші аспекти подій, фактів, діяльності осіб, 
призводять до скандалів високого рівня, які можуть мати непередбачувані наслідки. 

Відтак моніторинг соціальних медіа стає ще однією необхідністю розвитку цього 
напряму. 

А. Додонов, характеризуючи архітектуру організації систем моніторингу соціальних 
медіа, говорить про його три рівні: перманентний, періодичний та стратегічний. Інтерес для 
нас представляє третій рівень моніторингу, на якому аналізується весь інформаційний 
простір соціальних медіа в постійному режимі [6]. 

Серед існуючих систем моніторингу соціальних медіа вчений виділяє канадський 
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соціальний аналітичний сервіс Radian6, який надає ці послуги в режимі real time, та 
динамічний польський стартап Brand24. 

На пострадянському просторі в сегменті російськомовних соціальних медіа послуги 
щодо моніторингу пропонують достатньо компаній. Наприклад, YouScan (https://youscan.ru), 
Buzzlook (http://buzzlook.ru), IQBuzz (http://iqbuzz.ru), SemanticForce 
(http://www.semanticforce.net), BrandSpotter (http://brandspotter.ru), Poppler (http://poppler.ru), 
Babkee (http://www.babkee.ru) тощо. 

В Україні сегмент моніторингу соціальних медіа розвивається значно повільніше. 
Лідерами українського ринку залишаються російські YouScan, SemanticForce. 

Як вже зазначалось, такі послуги надає також ІА «Контекст Медіа». 
Висновок. Наведені вище приклади свідчать про активний розвиток пошукових систем 

загального та спеціального користування, а також про зростання ролі моніторингу 
соціальних мереж.  

Вимоги, які висувались до можливостей пошуковиків в середині минулого століття, 
стали історією. Сучасні пошукові системи – це мільйони запитів щодня і мільярди щомісяця. 
Тому прості (загального користування) пошуковики можуть задовольнити лише невибагливі 
потреби пересічних користувачів.  

Але навіть прості користувачі дедалі все більше висувають вимог до рівня параметрів 
пошукових систем, оскільки вони, наприклад, бажають «бачити» все поле комунікаційно-
контентних процесів за відповідним запитом. 

Тут на допомогу приходять метапошукові системи. Вони здійснюють пошукові дії 
одночасно в декількох пошукових системах, враховуючи особливості кожної з них. 

Однак для поглибленого вивчення проблематики визначеного характеру 
використовуються спеціалізовані (сегментні) пошукові системи. Це вже моніторингові 
сервіси із спеціальним програмним забезпеченням. Вони відносяться до професійних 
пошуковиків, що здійснюють не просто моніторинг інформаційного простору за визначеними 
семантичними фільтрами, а вже діють як гібридизовані системи поєднання машинного та 
людського інтелектуально-прогнозного потенціалу в спеціальних регламентних алгоритмах. 
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к.и.н., с.н.с. Любовець Г.В 
ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ В СЕТЯХ ИНТЕРНЕТА 

 
В статье рассматриваются проблемы роста масштабов и динамики информационных 

потоков в современном информпространстве. Резкое увеличение объемов информационных 
сообщений и сопутствующих факторов вызывает потребность удовлетворения запросов 
пользователей через создание и развитие адекватных поисковых систем. 

В мире сегмент поисковиков представлен достаточно широкой линейкой поисковых 
систем как для рядового пользователя,  так и для специалистов,  углубленно изучают различные 
аспекты отдельных научных или прикладных сфер по заданной тематике. 

Однако и такие поисковые системы не всегда соответствуют необходимым критериям. 
Поэтому возникает необходимость в создании гибридных систем, где бы происходило сочетание 
машинного и человеческого потенциала в специальных регламентных алгоритмах. 

Ключевые слова: информационно-контентные потоки, поисковые системы, 
семантические фильтры, мониторинг. 

 
Ph.D. Lubovets G.V. 

INFORMATION RETRIEVAL SYSTEMS IN THE WEB OF THE INTERNET 
 

The article scrutinizes the problems of information streams volume and dynamics increase in the 
modern information environment. A sharp increase in the bulk of informational messages and 
concomitant factors brings the need to satisfy the users demands by mean of appropriate retrieval systems 
development.      

In the world the retrieval segment is represented by a wide series of retrieval systems which are 
assigned both for a custom user and for experts who study different aspects of particular scientific or 
applied areas deeply.  

However these retrieval systems don`t meet the proper criteria. Therefore this brings the rise of 
necessity for development of hybrid systems with combined machine and human potential in special 
algorithm routine.  

Keywords: information and content streams, information retrieval systems, semantic filters, 
monitoring.  

 
 
 
 
 
 



 211 

 
УДК 004.004.65                                                                    к.т.н., доц. Муляр І.В. (ХмНУ) 

к.т.н. Гурман І.В. (ХмНУ) 
Гнатюк В.В. (ХмНУ) 
Жиров Б.Г. (ВІКНУ) 

 
МЕТОД ВИБОРУ ШАБЛОНІВ ПРОЕКТУВАННЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ 

СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КОДУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ 

 
У статті представлено метод визначення шаблону проектування вихідного коду 

програмного забезпечення. Базуючись на запропонованому підході розроблено методологічні 
принципи, модель та алгоритм проектування  програмних систем, та створення на цій основі 
адаптивного середовища пошуку рішень в умовах необхідності постійної модернізації та 
реструктуризації елементів програмних комплексів, систем і т.д.  

Запропоновано метод та розроблено алгоритм визначення шаблону проектування 
вихідного коду програмного забезпечення, який дозволятиме обирати найбільш підходящий 
шаблон проектування, що на ранніх етапах розробки програмного забезпечення вирішуватиме 
проблему структуризації вихідного коду 

Ключові слова: шаблон, програмний код, проектування. 
 
Вступ. На сучасному етапі розвитку ринкової економіки актуальними проблемами 

залишаються проблеми створення нового програмного забезпечення та комп’ютерних систем 
а також, не менш важливими проблемами, залишається модернізація та реструктуризація вже 
створених та працюючих програм та систем [1,2]. Швидкі зміни зовнішніх умов потребують 
удосконалення технологій, розширення функціоналу, збільшення швидкодії і т.д. Це 
призводить до необхідності структурно-параметричної перебудови програмної системи у 
відповідності з поставленими цілями, що пов’язано з вирішенням узгоджених завдань 
проектування на всіх етапах розробки. При цьому основою для формування нових проектних 
варіантів являється аналіз вже діючих систем. 

Складність формалізації та рішення задач проектування програмних систем 
обумовлена, на сам перед, необхідністю моделювання та тестування великої кількості 
взаємопов’язаних елементів системи, комплексного обліку обмежень на ресурси та 
технологію їх розвитку. В основі пошуку раціональних методів проектування програм та 
систем лежить комплекс рішень взаємопов’язаних оптимізаційних рішень у відповідності з 
поставленими цілями та обмеженнями. Також можна виділити задачі структурного синтезу 
які передбачають склад структурних елементів та зав’язків між ними, і задачі 
параметричного синтезу які орієнтовані на вибір оптимальних параметрів системи при її  
фіксованій структурі [3]. 

Визначення проблеми. При проектування програм та програмних систем, в якості 
основних структурних елементів розглядають модулі обробки даних, модулі 
користувацького інтерфейсу, модулі збереження даних і т.д.. Узагальнена структура може 
бути представлена як результат об’єднання модулів обробки даних та модулі збереження 
даних через модулі користувацького інтерфейсу [2,3]. 
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Рис. 1. Узагальнена структура програмної системи 
 

Структура програмної системи залежить від форм та методів організація процесів 
пов’язаних з обробкою та збереження даних, від кількості даних, їх спеціалізації, кооперації 
та комбінування.  Глибина розділення процесу обробки даних на його складові частини,  та 
ступінь кооперації визначають види та призначення компонентів програми. 

Першим етапом розробки нової програмної системи або удосконалення вже існуючої, є 
комплексний всебічний аналіз всіх характеристик яким система повинна відповідати. Для 
того щоб сформувати загальне уявлення в цілому про програмну систему як про систему яка 
проектується, необхідно проаналізувати наступні характеристики [1]: 

Група 1: 
- Алгоритмічна складність (логіка алгоритмів обробки інформації); 
- Склад та глибина роботи функцій обробки які будуть реалізовані; 
- Повнота та системність функцій обробки; 
- Об’єм файлів програми; 
- Вимоги до операційної системи та до технічних засобів обробки програмними 

засобами; 
- Об’єм дискового простору; 
- Необхідна кількість оперативної пам’яті для запуску; 
- Тип процесора; 
- Версія операційної системи; 
- Наявність обчислювальної мережі; 

Наступна ступінь диференціації характеристик виникає при переході до аналізу 
окремих компонентів програми. При цьому відбувається деталізація характеристик першої 
групи. Так, структура програми деталізується у вигляді схем основних технологічних 
взаємозв’язків в середині кожного з модулів. 

До другої групи характеристик відносяться характеристики форм організації основних 
функціональних процесів програми: 

Група 2: 
- Технології, мови програмування за допомогою яких буде проводитись розробка; 
- Організація зв’язків між компонентами програми; 
- Створення інтерфейсів для комунікації між компонентами створених з 

використанням різних технологій або мов програмування; 
- Специфікація даних з якими буде працювати той чи інший компонент системи. 
- Рівень завантаженості каналів зв’язку; 
- Характер передачі даних між компонентами програми; 
- Спосіб зберігання даних; 
-  Швидкість обробки даних; 
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На основі аналізу цих характеристик визначаються напрямки створення програмної 
системи та визначаються можливі напрямки розвитку при її подальшій модернізації. 

 

Виконані умови ТЗ? Змінювати параметри 
елементів?

Формування або 
корегування ТЗ

АНАЛІЗ Зміна параметрів Х

Ініціалізація параметрів

Синтез варіанта структури Змінювати структуру?

Від попереднього етапу

СИНТЕЗ
Так

Так

Так

Ні
Ні

Ні

Оформлення технічної записки
 

Рис. 2. Схема типового маршруту проектування 
 

На рис. 2 показана схема процесу проектування програмної системи яка відповідає 
трьом рівням оптимізації. Перший рівень полягає у виборі найкращої ідеї або принципу дії 
об’єкта проектування; другий рівень – у пошуці найкращого структурного рішення або 
принципу дії; третій рівень – у визначенні найкращих параметрів для вибраної структури. 
Задачі першого рівня характерні для етапу зовнішнього проектування і вирішуються з 
використання експертних підходів і методів. Математичне забезпечення сучасних САПР 
орієнтовано на рішення задач другого та третього рівня. Отримання оптимального рішення 
пов’язано з вибором найкращого варіанта з деякої допустимої множини рішень. Склад 
оптимізаційного процесу являє собою набір варіантів,  які відповідають вимогам до 
функціонування програмної системи, а також набору експлуатаційних і технічних обмежень. 
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Формалізація задач оптимального проектування програмних систем та програм в 
загальному випадку зводиться до їх формулювання у вигляді наступної оптимізаційної 
моделі [2,3]: 

DXi Xf
Î

® min)( , mi ,1=  

,0)(,0)(;,1,/{ maxmin =³=££= XhXgnjxxxXD kpjjj                         (1) 

},1,,1 qksp ==  
Тут )...( 1 nxxX = – вектор змінних, які визначають структуру та параметри системи; 
)(Xfi - критерії оптимальності; D  –  область допустимих обмежень двох видів:  прямим 

maxmin
jjj xxx ££ та функціональним 0)(,0)( =³ XhXg kp . Обмеження визначають технічно-

економічні вимоги до системи що проектується. 
Особливістю програмних систем являється неможливість їх адекватного опису за 

допомогою аналітичних оптимізаційних моделей. Сучасні програмні системи відносяться до 
класу складних систем і характеризуються множиною взаємозв’язків між елементами, 
неоднозначністю алгоритмів поведінки при різних умовах, наявністю безлічі випадкових 
впливів, кореляційної взаємодії між великою кількістю параметрів [4]. Все це ускладнює  
аналітичне формулювання критеріїв оптимальності та обмежень в оптимізаційних моделях. 
Моделі що описують залежності між вхідними, вихідними та внутрішніми параметрами в 
аналітичні формі використовуються лише в рідкісних випадках проектування окремих 
елементів програмної системи при наявності ряду полегшуючих припущень.  

На даний час комплексний обрахунок особливостей складних програмних систем в 
процесі їх проектування забезпечується на основі використання оптимізаційно-імітаційного 
підходу до проектування. Цей підхід заснований на використанні оптимізаційних процедур в 
поєднанні з імітаційними моделями при рішенні задач оптимального проектування. Його 
використання дозволяє проектувати програмні системи з урахуванням динамічних і 
стохастичних аспектів їх функціонування і приводить до специфічних ітеративних схем 
пошуку оптимальних варіантів (рис. 3). 

Обрахування значень критеріїв ƒ(х1,…,xn) та 
обмежень g (х1,…,хn), h (x1,…,xn) при заданих 

значеннях параметрів. 

Умови подібності виконані?

Так
Визначення поточних значень  

змінних параметрів X=(x1,...xn)

Перехід до наступного етапу 
проектування 

Ні

ƒ (х1,…,xn)
g (х1,…,xn)
h (х1,…,xn) X=(х1,…,xn)

 
Рис. 3. Взаємозв’язок процедур імітаційного моделювання та оптимізації  

під час пошуку раціональних проектних рішень 
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При реалізації даного підходу оптимізаційні процедури використовуються для синтезу 
чергового варіанту параметрів або структури проектованої системи, а блок імітаційного 
моделювання – для визначення вихідних характеристик системи при заданих значеннях 
параметрів. Вихідні характеристики використовуються для формування критеріїв і обмежень 
в оптимізаційній моделі. Процес пошуку оптимальних проектних рішень при цьому 
заснований на вирішенні послідовності задач моделювання та аналізу при різних умовах. З 
урахуванням результатів аналізу виконується ітераційний процес покращення 
першочергового проектного рішення на основі зміни значень параметрів оптимізаційної 
моделі [5,6].  

Використання оптимізаційно-імітаційного підходу при проектуванні програмних 
систем передбачає вирішення наступних основних завдань [7]: 

- Вибір технології імітаційного моделювання, відповідних математичних схем, 
інструментальних засобів і реалізації імітаційної моделі програмної системи у вибраному 
середовищі з можливістю її оперативної модернізації. 

- Розробка алгоритмів оптимального проектування програмних систем, що дозволяють 
проводити пошук проектних рішень при відсутності аналітичних формулювань критеріїв 
оптимальності та обмежень в оптимізаційних моделях. 

- Розробка технологій і схем інтеграції та узгодженості оптимізаційних процедур та 
імітаційних моделей в процесі проектування. 

Створення на основі розроблених методів та алгоритмів математичного та програмного 
забезпечення підтримки прийняття рішень, дозволить підвищити ефективність процесу 
оптимального проектування складних програмних систем. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на практичну реалізацію методу підбору 
проектних рішень розробки програмних систем. 

Висновок: Розробка нових методів проектування які засновуються на оптимізаційному 
підході проектування дозволить полегшити процес проектування та модернізації вже 
існуючих програмних систем. Використання методу підбору шаблонів проектування 
дозволить скоротити час планування процесу розробки програмного забезпечення та значно 
полегшити його розробку. 
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Гнатюк В.В., Муляр И.В., Гурман И.В. 

МЕТОД ВЫБОРА ШАБЛОНОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОДА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 
 
В статье представлен метод определения шаблона проектирования исходного кода 

программного обеспечения. Основываясь на предложенном подходе разработаны 
методологические принципы, модель и алгоритм проектирования программных систем, и 
создание на этой основе адаптивной среды поиска решений в условиях необходимости 
постоянной модернизации и реструктуризации элементов программных комплексов, систем и 
т.д.  

Предложен метод и разработан алгоритм определения шаблона проектирования 
исходного кода программного обеспечения, который позволит выбирать наиболее подходящий 
шаблон проектирования, что на ранних этапах разработки программного обеспечения решать 
проблему структуризации исходного кода. 

Ключевые слова: шаблон, программный код, проектирование. 
 

Ph.D. Hnatiuk V.V., Ph.D. Mulyar I.V., Gurman I.V., Zhyrov B.G. 
THE METHOD OF SELECTING DESIGN PATTERNS TO ADDRESS THE STRUCTURAL 

ORGANIZATION CODE SOFTWARE COMPUTER SYSTEMS 
 

The paper presents the method of determining the pattern design source software. Based on the 
proposed approach the methodological principles model and algorithm design software systems, and the 
establishment of the basis of adaptive environment in terms of finding solutions need constant 
modernization and restructuring items of software systems, systems, etc . 

The method and algorithm definition pattern design source software that allow to choose the most 
suitable design pattern that in the early stages of software development will solve the problem of 
structuring source code 

Keywords:template code, design. 
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РАСПОЗНАВАНИЕ КОМАНД С ПОМОЩЬЮ ДПФ И БИБЛИОТЕКИ FANN  
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВАМИ 

 
В работе представлено практическое распознавание ограниченного набора команд с 

помощью дискретного преобразования Фурье и библиотеки нейронной сети FANN. 
Использование формантов в спектрограмме позволило ограничиться массивом из 640 чисел для 
надежного описания команды. Разработаны программы для ОС Linux Ubuntu и Ардуино для 
управления внешними устройствами через Bluetooth голосовыми командами. 

Ключевые слова: дискретное преобразование Фурье, нейронная сеть, ардуино, вluetooth HC-
05, распознавание команд, спектрограмма, библиотека FANN. 

 
Введение. В настоящее время наблюдается рост интереса к технологиям, связанным с 

распознаванием речи.  Это задачи управления устройствами с помощью голосовых команд, 
задачи справочной службы, которая предоставляют информацию после запроса в более 
естественной форме - с помощью голоса. Много задач возникает при желании 
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взаимодействовать с помощью голоса с компьютерными системами. Например, ввод 
голосовых команд для получения информации с Интернета, прокладывания маршрута 
движения,  запуск пользовательских программ, диктовка текста и т.д.  

Постановка задачи. Распознавания речи - это процесс преобразования  речевого 
сигнала в текстовый поток. Голосовое управление - способ взаимодействия с устройством 
при помощи голоса. В отличие от распознавания речи, голосовое управление предназначено 
для ввода команд — например, "включить свет", "показать погоду на завтра", "выключить 
телевизор" и т.д. Однако в любом случае необходимо выполнить преобразование сигнала, 
формируемого микрофоном в слово или набор слов.  

Для создания системы распознавания речи нужно решить множество задач.  
1. Необходимо преобразовать колебания воздуха в электрические сигналы при помощи 

микрофона, отфильтровав при этом помехи и шумы. 
2. Далее сигнал необходимо представить в цифровой форме, доступной для обработки 

при помощи компьютера (оцифровать). Например,  проанализировать спектральный состав 
сигнала, выделяя из сигнала набор основных частот и  амплитуд (выполнить преобразование 
Фурье).  

3. Выделить из оцифрованного звука лингвистические конструкции (например, 
фонемы), применив различные математические методы. Здесь наиболее широко в 
зависимости от постановки задачи используются методы статистического анализа - это 
метод скрытого Марковского моделирования (СММ), метод динамического 
программирования и метод нейронных сетей.  

Таким образом, задачи, связанные с распознаванием голоса - это сложные наукоемкие 
задачи. Такие задачи широко используются в технологии «Интернет вещей», при построении 
"умного дома".  

Результаты. Рассмотрим здесь решение практической задачи управления 3-мя 
устройствами и получения данных с температурного датчика с помощью 7-и  голосовых 
командам. Причем выбор команд - отдельных слов выполнен так, чтобы слова были близки 
по произношению. Это сделано для оценки устойчивости представленного здесь решения 
распознавания команд. Ввод команд выполняется через стандартный микрофон, 
подключенный через популярный аудио адаптер CMI 8738/PCI  к компьютеру, работающему 
под управлением операционной системы Linux Ubuntu 10.04. 

Решение задачи разбивается на этапы: 
1. Выделение из общей звуковой оцифрованной осциллограммы длительностью 2 

секунды осциллограммы конкретного слова - команды. 
2. Разбиение осциллограммы на отдельные участки  длиной ~15-23 миллисекунд(длина 

команды - слова ~0.65-0.90 секунды). 
3. Применение дискретного преобразования Фурье (ДПФ) [1] к каждому участку слова 

(получение спектра сигнала на участке). 
4. Выделение на каждом участке n - точек локальных максимумов амплитуд с их 

значениями частот (выделение форманты речевого сигнала). 
5. Опытный поиск такого значения n, при котором после восстановления звука с 

помощью синусного преобразования Фурье будет  однозначное субъективное "узнавание" 
преобразованного слова из набора выбранных 7-ми команд. 

6. Формирование массива данных для каждого слова из участков слова, которые будут 
характеризовать конкретное слово. 

7. Так как одно и то же слово, повторенное даже одним и тем же диктором, имеет 
осциллограммы, отличающиеся друг от друга, то создается набор из нескольких десятков 
массивов, характерных для одного и того же слова. 

8.Получив отдельные наборы массивов характерных для конкретных слов, 
используется математический аппарат нейронных сетей для распознавания конкретного 
введенного через микрофон слова. Здесь для создания и работы с нейронной сетью 
используется широко распространенная библиотека FANN[2]. 
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Рассмотрим решение задачи в представленной выше последовательности. 
1. Выделение из осциллограммы конкретного слова - команды. 
Для записи голоса можно воспользоваться известной в Linux Ubuntu командой arecord. 

С помощью командной строки 
arecord -q -d 2 -f cd -r 16000 -c 1 a.wav 
создается 2-х секундный монофонический файл a.wav с частотой дискретизации  

16000Гц и разрядностью или квантованием(-f cd) в 16 бит.  
На рисунке 1 представлена осциллограмма слова "зеленый", отображенная в аудио 

редакторе  audacity[3]. Здесь по оси абсцисс представлено время в секундах, по оси ординат - 
нормированное значение амплитуды. 

 
Рис. 1. Осциллограмма слова "зеленый" в 2-х секундном аудио файле a.wav 

 
Для выделения осциллограммы слова "зеленый" составлена программа на языке c++  

slice.c, текст которой представлен в источнике[4]. Работает программа следующим образом: 
- Считывается файл a.wav. 
- Определяется максимальная и минимальная амплитуда осциллограммы (для 

разрядности 16 бит максимальные и минимальные значения не могут превышать +32 767 и - 
32 768 соответственно). 

- Выполняется нормализация амплитуд (деление всех положительных амплитуд на 
максимальную амплитуду, отрицательных - на минимальную). 

- Разбивается осциллограмма на 200 участков (из опыта). 
- Для каждого участка определяется среднее положительное значение амплитуды. 
- Выполняется "прогон" по участкам осциллограммы слева и справа. Если значение 

средней положительной амплитуды больше заданной величины(5% из опыта учета внешних 
шумов), то предполагается, что начало и конец слова достигнут. 

- Запись выделенного слова "зеленый" в файл c.wav. 
На рис.  2  представлена осциллограмма выделенного слова "зеленый".  Видно,  что его 

временная длина примерно равна 0.73с. 

 
Рис. 2. Осциллограмма слова "зеленый" выделенного программой slice.c 
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2. Спектральный анализ сигнала. 
Для распознавания слова необходимо найти массив чисел, который бы однозначно 

представлял именно это слово.  В работе это сделано следующим образом. Делим любое из 
заданных семи слов на 40 интервалов (исходя из опыта). В этом случае длина интервала 
находится в пределах 15...23мс. К каждому интервалу применяем дискретное преобразование 
Фурье.  

Известно, что прямое преобразование Фурье записывается в виде[1]: 
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Здесь  
N - Количество значений сигнала, измеренных в одном из 40-ка интервалов;  

nx  - измеренные значения сигнала в n - й  точке интервала; 

kX  - комплексная амплитуда; 
k - й синусоидальный сигнал (k - й индекс частоты на кривой спектра). Индекс k 

изменяется от 0 до (N-1)/2, так как вторая половина из N комплексных амплитуд, 
фактически, является зеркальным отображением первой и не несёт дополнительной 
информации. 

Разложим экспоненту по формуле Эйлера и получим: 
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Определение действительной (вещественной) амплитуды выполняется по формуле: 

)Im(Re)1( 22
kkk XXNA += , 

частоты: 
kTFrk )1(= . 

Здесь T - период времени в течении которого брались входные данные (длительность 
одного из 40-ка интервалов). 

Геометрическая интерпретация представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Геометрическая интерпретация дискретного преобразования Фурье.  

а) – осциллограмма интервала (n – индекс времени),  б) – спектрограмма (k – индекс 
частоты) 
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Программа new.c  ДПФ приведена в источнике [4]. 
В качестве примера на рис. 4 представлена осциллограмма команды «температура», 

открытая в программе audacity. Затемненный вертикальный столбец соответствует интервалу 
№12.   

 
Рис. 4. Осциллограмма слова «температура» с выделенным интервалом №12 

С помощью программы new.c рассчитана спектрограмма для этого интервала и для 
диапазона частот 0, …, 2500Гц. Эта спектрограмма показана на рисунке 5. Амплитуды 
представлены целыми числами 16-и битной разрядности, как они представлены в wav файле.  

 
Рис. 5. Спектрограмма интервала №12 слова «температура» 

 
На спектрограмме кружочками отмечено 8-м локальных экстремумов (формантов), 

имеющих наибольшее значение в этом интервале. В работе предполагается, что для 
описания слова в каждом из 40–а интервалов достаточно вычислить значения 8-ми векторов 
(каждый задается парой значений – частотой и амплитудой). Таким образом,  слово 
однозначно для небольшой базы словарного запаса описывается массивом из 640 чисел. 
Доказательство этого выполнялось экспериментально путем восстановления осциллограммы 
слова – команды из полученной спектрограммы функциями синуса по 8-и амплитудам и 
частотам. Программа new.c формировала файл test.wav, который впоследствии 
прослушивался. Если при проигрывании файла звучание субъективно соответствовало 
произнесенному слову, то делался вывод о возможности описания слова таким набором из 8-
ми векторов. Уменьшения количество векторов приводит к уменьшению субъективной 
различимости слова.  

Ниже представлен фрагмент программы восстановления звука из 8-ми формантов с 
помощью функций синуса. 

float pi=2.*3.14159265; float di;  
 for (i=tt0; i<tt1; i++) // tt0, tt1 – номера точек начала и конца интервала 
    {    di=pi*i/16000; 
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// buffer[i] – значения амплитуд поля данных wav – файла 
// max0, …, max7 – максимальные амплитуды в интервале спектра 
// maxf0, …, maxf7 – частоты максимальных амплитуд в интервале спектра 
buffer[i] =(int)(max0*sin(di*maxf0))+(int)(max1* sin(di*maxf1)); 
buffer[i]=buffer[i]+(int)(max2 * sin(di*maxf2))+(int)(max3 * sin(di*maxf3)); 
buffer[i]=buffer[i]+(int)(max4 * sin(di*maxf4))+(int)(max5 * sin(di*maxf5)); 
buffer[i]=buffer[i]+(int)(max6 * sin(di*maxf6))+(int)(max7 * sin(di*maxf7)); } 
… 
bbuf=tt1; // количество элементов массива buffer 
Результатом работы этого фрагмента программы new.c является формирование и 

запись wav файла с именем test.wav. На рис. 6 представлена осциллограмма звука после 
синусоидального восстановления слова «зеленый». Сопоставляя осциллограммы на рисунках 
2 и 6 можно заметить их близкое сходство.  

 
 

Рис. 6. Осциллограмма звука после синусоидального восстановления слова «зеленый» 
 

Результатом работы программы new.c является также формирование массива из 640 
чисел (320 векторов), определяющих произнесенное слово и запись его в файл r1.txt.  

Для того чтобы показать эффективность такого представления слов, слова-команды 
выбирались близкие по произношению: 

- «синий», «сильный» - выполняют команды включить синий и выключить синий; 
- «красный», «классный» - включить красный и выключить красный;  
- «зеленый», «земля» - включить зеленый и выключить зеленый; 
- «температура» - получить значение температуры с датчика температуры. 
По этим командам контроллер Ардуино[5]  должен включать и выключать три 

устройства, получать и передавать на компьютер данные с температурного датчика. 
Компьютер и Ардуино связаны с помощью Bluetooth устройств. В источнике [6] 
представлены примеры исходных звуковых файлов –  команд и их звуки после ДПФ и 
восстановления синусом. Если прослушать полученные звуки, можно обнаружить их 
отличие друг от друга и субъективно установить соответствие их произносимым командам. 
Следовательно, можно выполнить несколько десятков повторений одной и той же команды и 
сформировать для нее  несколько десятков массивов(r1.txt). То же сделать для всех 
остальных команд. Тогда будет получен наборов данных, каждый из которых соответствует 
своему слову-команде. По полученным наборам данных можно выполнить обучение 
нейронной сети. При появлении нового набора данных (произнесением команды) с помощью 
нейронной сети можно установить соответствие, к какому набору данных относится новый 
набор. Таким образом выполнить распознавание слова.     

3. Создание с помощью библиотеки FANN[2] нейронной сети для распознавания 
команд. 



 222 

Выполним установку библиотеки FANN для Linux Ubuntu 10.04. Работа с нейронной 
сетью будет выполняться в скриптовом языке PHP.  

Устанавливаем пакеты: 
sudo  apt-get install php5-cli 
sudo apt-get install  php5-dev 
Далее устанавливаем библиотеки FANN 1-й версии: 
sudo apt-get install libfann1 
sudo apt-get install libfann1-dev 
Копируем  с сайта http://pecl.php.net/package/fann Wrapper for FANN (для языка PHP) – 

программу fann-0.1.1.tgz 
Распаковываем ее: 
gzip -d fann-0.1.1.tgz 
tar xf fann-0.1.1.tar 
cd fann-0.1.1/ 
Запускаем команды 
phpize 
./configure 
Выполняем компиляцию: 
make 
Исправляем ошибки компиляции. Для этого редактируем файл php_fann.h – 

необходимо закомментировать строчку 28 
#define PHP_FANN_OO 1 
Далее компилируем заново 
make 
и добавляем в php.ini строку 
extension=fann.so 
После этого скрипт, написанный на PHP будет работать с библиотекой FANN. 
Опыт показал, что в качестве сети возможно использование классической 

полносвязной многослойной искусственной нейронной сети, основанной на алгоритме 
обучения с обратным распространением ошибок. На рис. 7 представлена типичная структура 
сети, состоящая из одного входного слоя, одного скрытого слоя и выходного слоя из 5-и  
нейронов, которая может обслуживать 5 объектов. 

 
 

Рис. 7. Структура искусственной нейронной сети 
 

Количество нейронов входного слоя должно быть равно числу элементов массива, 
характеризующего слово-команду. Представленная на рис. 7 структура является типичной 
для создания модели сети в соответствии с библиотекой FANN. По условию задачи 
представленная на рис. 7 структура должна иметь 640 нейронов во входном слое, 7 нейронов 
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в выходном. Опыт показал, что сеть должна иметь 2 скрытых слоя по 100 нейронов. 
Обучение нейронной сети выполняется программой n.php [4]. Эта программа:  

1. Считывает значения 42-массивов из 8-ми каталогов. В каталогах с 0 по 6 находятся 
42 массива, которые сформированы из слов-команд синий, красный, зеленый, классный, 
сильный, земля, температура. Каждое слово произносилось 42 раза различной интонацией и 
с разным положением микрофона. В 7-м каталоге находится 42 массива, которые описывают 
другие слова. 

2. Формирует массив данных для обучения нейронной сети. Он представляет собой 
перечисление наборов данных и значений, которые должны быть на выходе сети. Более 
подробно это представлено комментариями в программе n.php. 

3. Создает сеть с помощью функции fann_create(): 
$ann = fann_create(array(640 ,100, 100, 7), 1.0, 0.7). 
Здесь 
640 - количество входных данных (640 нейронов входного слоя); 
100 - количество нейронов 2-го скрытого слоя; 
100 - количество нейронов 3-го скрытого слоя; 
7 - количество выходных нейронов; 
1.0 - Связность нейросети (1 – полносвязная для персептрона);  
0.7 - Параметр, позволяющий управлять величиной коррекции весов на каждой 

итерации (в алгоритме обратного распространения ошибки он вводится,  как коэффициент  
при градиенте). 

4. Обучает сеть с помощью функции fann_train(): 
fann_train($ann, $my, 1000, 0.0001, 10). 
Здесь 
1000 – количество итераций при обучении сети; 
0.0001 – допустимая погрешность; 
10 - промежутки, через которые выводится отчет об обучении. 
5. Сохраняет обученную сеть в файле "my.ann" для дальнейшего использования: 
fann_save($ann, "my.ann"). 
Распознавание слова выполняется программой ru.php [4]. Эта программа: 
1. Загружает обученную модель сети из файла "my.ann": 
$ann = fann_create("my.ann"); 
2. Считывает из файла "r1.txt" массив $amm[], определяющий слово. 
3. Запускает функцию fann_run($ann, $amm) для определения, какому слову 

соответствует считанный массив(т.е. выполняет распознавание). Распечатывает 
распознанное слово - команду.  

4. Выполняет передачу данных кода распознанной команды  на контроллер Ардуино 
через Bluetooth. Например, команда "красный" соответствует символу "1"(см. программу 
ru.php). После получения этого символа Ардуино выполняет включение соответствующего 
устройства. Команда "температура" посылает символ "6". После получения его Ардуино 
выполняет опрос температурного датчика, и значение температуры посылает обратно через 
Bluetooth компьютеру. Программа temp.php [4] постоянно прослушивает Bluetooth Ардуино 
и после получения температуры записывает ее значение в файл "aa.a". Программа ru.php 
считывает файл "aa.a" и распечатывает его на мониторе. Следует учитывать, что программа 
temp.php должна быть запущена на другой консоли.  

Схема подключения Ардуино к Bluetooth, исполнительным устройствам и датчику 
температуры, программа для Ардуино представлены в источнике [7]. 

Для запуска системы распознавания и выполнения команд запускается  командный 
файл, представленный в источнике[4]. Перед его запуском необходимо на одной консоли 
подключить Bluetooth командой  

sudo rfcomm bind /dev/rfcomm1 98:D3:31:B0:86:16 1  
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(здесь используется адрес экспериментального Bluetooth устройства, подключенного к 
Ардуино) а на другой консоли запустить программу temp.php.  Если будут возникать ошибки 
относительно занятости устройства,  то необходимо перезапустить программу temp.php. 

Выводы. 
1. Показана возможность надежного распознавания слов с помощью дискретного 

преобразования Фурье интервалов слов длиной 15...23мс с выделением 8-ми локальных 
максимумов амплитуд. Восстановление слова с помощью функций синуса показало близкое 
сходство звука исходному слову. 

2. С помощью библиотеки FANN математической модели нейронной сети показана 
практическая возможность построения нейронной сети распознавания 7-и команд. 

3. Представленный здесь подход практического решения задачи распознавания команд 
можно использовать для распознавания нескольких десятков команд и соответственно 
управление несколькими десятками устройствами через контроллер Ардуино. 

4. Представленное здесь решение можно использовать для создания систем управления 
голосом на любом языке, любыми звуками.  

5. Замеченные недостатки:  
5.1. Зависимость качества распознавания от диктора, микрофона и даже расположения 

микрофона относительно диктора. Для решения этих проблем необходимо создание большой 
базы данных слов, произнесенных различными дикторами с разными микрофонами и при 
различных  расположениях микрофонов.  

5.2. Для надежного (практически 100% при правильном произношении слова) 
распознавания слов необходимо отсутствие посторонних звуков во время произношения 
слова.  В основном посторонние шумы влияют на выделение слова из 2-х секундного аудио 
файла a.wav программой slice.c. Можно предположить, что если выделение слова при 
наличии шумов будет правильным,  то нейронная сеть для различных вариантов слов с 
шумами сможет правильно выполнить распознавание (аналогия распознавания человеком 
слов с учетом помех).  

5.3. При большом количестве слов необходимо формировать достаточно громоздкий 
массив данных для обучения нейронной сети при использовании библиотеки FANN(см. 
программу n.php). Можно предположить, что это является основным  ограничением 
использования библиотеки FANN методом распознавания по словам (любой язык имеет 
много слов). 
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РОЗПІЗНАВАННЯ КОМАНД ЗА ДОПОМОГОЮ ДПФ І БІБЛІОТЕКИ FANN  
ДЛЯ КЕРУВАННЯ ПРИСТРОЯМИ 

 
У роботі представлено практичне розпізнавання обмеженого набору команд за допомогою 

дискретного перетворення Фур'є і бібліотеки нейронної мережі FANN. Використання 
формантів в спектрограмі дозволило обмежитися масивом з 640 чисел для надійного опису 
команди. Розроблено програми для ОС Linux Ubuntu і Ардуіно для управління зовнішніми 
пристроями через Bluetooth голосовими командами. 

Ключові слова: дискретне перетворення Фур'є, нейронна мережа, ардуіно, вluetooth HC-05, 
розпізнавання команд, спектрограма, бібліотека FANN. 
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RECOGNITION COMMANDS USING DFT AND FANN LIBRARY FOR DEVICE 
MANAGEMENT 

 
The paper presents a practical recognition of a limited set of commands using the discrete Fourier 

transform and the neural network library FANN. Using the formants in the spectrogram will limit the 
array of 640 numbers for a reliable description of the team. Developed programs for Linux Ubuntu and 
Arduino to control external devices via Bluetooth by voice   commands. 

Keywords: discrete Fourier transform, neural network, arduino, bluetooth HC-05, recognition 
commands, spectrogram, library FANN. 
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МЕТОД РОЗПІЗНАВАННЯ МОВЛЕННЯ ПО КОРОТКОМУ 
СЛОВНИКУ З ВИКОРИСТАННЯМ MEL-КЕПСТРАЛЬНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ 

 
У статті приведено основні принципи розпізнавання мовлення, особливості використання 

для цієї цілі технології короткого словника. 
В результаті проведення досліджень, визначено збільшення швидкості розпізнавання при 

знаходженні ефективного алгоритму для визначення команди з потоку вхідного звукового 
сигналу, яка заздалегідь визначена набором команд. Для цього потрібно виділити з вхідного 
звукового сигналу інформативні характеристики, які повноцінно його описують, але 
потребують менше обчислень при обробці. 

Ключові слова: розпізнавання мовлення, короткий словник, алгоритми, Mel-кепстральні 
коефіцієнти. 

 
Вступ. На сьогоднішній день на ринку існує ряд програм розпізнавання мови, які 

можна використовувати в домашніх умовах або на роботі. Кожна програма пропонує своєму 
користувачеві ряд можливостей, наприклад, диктувати якийсь текст безпосередньо 
комп'ютеру,  який у якості секретаря записує кожне слово.  Таким чином можна швидко 
написати листа по електронній пошті або написати звіт для роботи. За допомогою голосових 
команд можна також отримати доступ до командних функцій, наприклад, відкрити файл або 
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меню виклику. Деякі програми призначені тільки для певних цілей, наприклад, для 
використання в медичній або юридичній практиці. 

Системи розпізнавання мови також використовують люди з фізичними відхиленнями. 
Наприклад, люди, які втратили обидві свої руки, або позбулися зору і поки не звикли 
використовувати брайлівський друк [1] . Такі програми дозволяють голосом управляти 
роботою комп'ютера або набирати будь-який текст.  Деякі такі програми після кожної сесії 
зберігають голосові дані користувача, щоб той потім міг почати роботу з того місця, де 
зупинився.  

Всі програми розпізнавання мови діляться на дві категорії: Програми з невеликим 
словниковим запасом, призначені для більшості користувачів 

Такі системи ідеально підходять для автоматизованого телефонного відповіді. Ці 
програми здатні розпізнавати декілька видів голосів, розуміти акцент і розбирати мовні 
зразки користувачів. Однак, управління цими програмами обмежена всього декількома 
зумовленими командами, наприклад, роботою з меню та управлінням з цифрами [2].  

Програми з великим словниковим запасом, розраховані на обмежену кількість 
користувачів. 

Ці системи найбільше підходять для невеликих компаній,  де з програмою буде 
працювати тільки персонал. Але, не дивлячись на те, що ці програми працюють дуже чітко і 
містять кілька десятків тисяч словників, їх необхідно «підлаштувати» під кожного 
користувача або під певну групу користувачів, оскільки ступінь точності може значно 
впасти, у випадку, якщо програмою буде користуватися «Не представленою »їй особою. 

Системи розпізнавання мови, створені кілька років тому, також поділялися ще за одним 
критерієм - по сприйняттю мови: мова з паузами і безперервна мова. Програмі набагато 
легше зрозуміти окремі слова з постійною паузою між ними. Однак, більшість користувачів 
воліє говорити зі звичайною швидкістю і не переривати свою мову постійними паузами. 
Тому практично всі сучасні системи здатні розуміти безперервну мову [3]. 

Постановка проблеми. Метою роботи є знаходження ефективного алгоритму для 
розпізнавання команди з потоку вхідного звукового сигналу, яка заздалегідь визначена 
набором команд; виконання практичної реалізації алгоритму. 

Для досягнення мети необхідно зробити виділення з вхідного мовного сигналу 
інформативних характеристик, які повноцінно описують вхідний сигнал, але вимагають 
менших обчислювальних витрат при обробці [4]. Далі проводиться порівняння масивів 
інформативних ознак аналізованої команди і зразка вимови. На підставі зробленого аналізу, 
вибирається текстове представлення найбільш схожого зразка і виводиться користувачеві. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Мел – це одиниця висоти звуку, заснована 
на сприйнятті цього звуку нашими органами слуху. Як відомо, амплітудно-частотна 
характеристика людського вуха навіть віддалено не відповідає прямій, та амплітуда не зовсім 
точна міра гучності звуку. Тому і ввели емпірично підібрані одиниці гучності, наприклад, 
фон. 

 

Рис. 1. Фон 
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Аналогічно, сприйнята людським слухом висота звуку не зовсім лінійно залежить від 
його частоти. 

 

Рис. 2. Залежність частоти від висоти звуку 

Ця залежність не зовсім точна, але описується простою формулою: 

).7001ln(1125 fm +=  

Подібні одиниці виміру часто використовують при вирішенні задач розпізнавання, так 
як вони дозволяють наблизитися до механізмів людського сприйняття, яке поки що лідирує 
серед відомих систем розпізнавання мови [1]. 

У відповідності з теорією мовостворення мова являє собою акустичну хвилю, яка 
випромінюється системою органів: легкими, бронхами і трахеєю, а потім перетвориться в 
голосовому тракті. Якщо припустити, що джерела збудження і форма голосового тракту 
відносно незалежні, мовний апарат людини можна представити у вигляді сукупності 
генераторів тонових сигналів і шумів, а також фільтрів. Схематично це можна представити 
так: 

 

Рис. 3. Схема створення звуків, мовним апаратом людини 

1. Генератор імпульсної послідовності (тонів) 
2. Генератор випадкових чисел (шумів) 
3. Коефіцієнти цифрового фільтра (параметри голосового тракту) 
4. Нестаціонарний цифровий фільтр 
Сигнал на виході фільтра (4) можна представити у вигляді згортки: 

),()()( thtstf Ä=  
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де s(t) - початковий вигляд акустичної хвилі, а h(t) - характеристика фільтра (залежить 
від параметрів голосового тракту). 

У частотній області це виглядає так: 
).()()( ww=w HSF  

Добуток можна прологарифмувати, щоб отримати замість нього суму: 
).(ln)(ln)]()(ln[ 2222 w+w=w×w HSHS  

Тепер нам потрібно перетворити цю суму так, щоб отримати непересічні набори 
характеристик вихідного сигналу і фільтра.  Для цього є кілька варіантів,  ,  наприклад якщо 
ми використаємо зворотне перетворення Фур'є, то ось що отримаємо: 

.]
2
1)( )(ln[ 2

ò w
¥

¥-

w w
p

= dqC eF qi  

Також залежно від цілей можна використовувати пряме перетворення Фур'є або 
дискретне косинусное перетворення[2]. 

Тепер розберемось як перетворити мовний сигнал в набір коефіцієнтів MFCC. В якості 
прикладу візьмемо слово температура, ось його часове представлення: 

 
Рис. 4. Осцилограма слова «Температура» 

Насамперед нам потрібен спектрограма вихідного сигналу, яку ми отримуємо за 
допомогою перетворення Фур'є [5]. Для простоти прикладу беремо спектрограму з інтервалу 
№12: 

 
Рис. 5. Спектрограма слова «Температура» 
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Отриману спектрограму нам потрібно розташувати на мел-шкалі.  Для цього ми 
використовуємо вікна, рівномірно розташовані на мел-осі. 

 
Рис. 6. Мел-шкала  

Якщо перевести цей графік в частотну шкалу, то ось що ми отримаємо: 

 
Рис. 7. Мел-шкала переведена в частотну шкалу 

 
На цьому графіку помітно, що вони «збираються» в області низьких частот, 

забезпечуючи вищу «дозвіл» там, де воно необхідне для розпізнавання. 
Простим перемножением векторів спектра сигналу і віконної функції знайдемо енергію 

сигналу, яка потрапляє в кожне з вікон аналізу. Ми отримали деякий набір коефіцієнтів, але 
це ще не ті MFCC,  які ми шукаємо.  Поки їх можна було б назвати Мел-частотними 
спектральними коефіцієнтами. Зводимо їх в квадрат і логарифмуємо. Нам залишилося тільки 
отримати з них кепстральних, або «спектр спектра». Для цього ми могли б ще раз 
застосувати перетворення Фур'є, але краще використовувати дискретне косинусное 
перетворення. В результаті отримуємо послідовність такого вигляду: 
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Рис. 8. Мел-кепстральні коефіцієнти 

 
Висновки. Таким чином ми маємо дуже невеликий набір значень, який при 

розпізнаванні успішно замінює тисячі відліків мовного сигналу. Для задачі розпізнавання 
слів можна брати перші 7  з 16  обчислених коефіцієнтів,  але придатні результати  
починаються десь з 8. У кожному разі це набагато менший обсяг даних, ніж спектрограмма 
або тимчасове уявлення сигналу. 

 
ЛІТЕРАТУРА: 
1. Вікепедія. [Electronic resource]. 

 – Mode of access: https://en.wikipedia.org/wiki/Speech_recognition. 
2. Xuedong Huang, Alex Acero, Hsiao-Wuen Hon, Spoken Language Processing: A Guide to Theory, 

Algorithm, and System Development, Prentice Hall, 2001, ISBN:0130226165. 
3. Now a Machine That Talks With the Woice of Man. (14 January 1939 r.). Science News Letter. 
4. Галунов В.И., Соловьев А. Современные проблемы в области распознавания речи. 

Информационные технологии и вычислительные системы. – №2. – 2004. 
5. Мясищев А.А.  Программы распознавания команд с помощью ДПФ и библиотеки FANN.  

[Electronic resource]. – Mode of access: http://webstm32.sytes.net/obrazec/prog.htm, 2015. 
 

Без рецензії. 
 

 
д.т.н., проф. Мясищев А.А., к.т.н. Ленков Е.С., Ожаровский С.Г.  

МЕТОД РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ, ПО КОРОТКОМУ СЛОВАРЮ, С  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MEL-КЕПСТРАЛЬНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

 
В статье приведены основные принципы распознавания  речи, особенности использования 

для этой технологии короткого словаря. 
В результате проведения опытов, определено увеличение скорости распознавания при 

нахождении эффективного алгоритма для определения команды из потока входного звукового 
сигнала, которая заранее определена набором команд. Для этого нужно выделить из входного 
звукового сигнала информативные характеристики, которые полноценно его описывают, но 
требуют меньше вычислений при обработку. 

Ключевые слова: распознавание речи, короткий словарь, алгоритмы, Mel-кепстральные 
коэффициенты. 
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SPEECH RECOGNITION METHOD, IN BRIEF DICTIONARIES, WITH MEL-CEPSTRAL 
COEFFICIENTS 

 
The article describes the main principles of the speech recognition, especially the use of this 

technology for a short vocabulary, because it increases the recognition rate. 
As a result of experiments to determine the increase recognition speed in finding an efficient 

algorithm for determining the flow of commands from an input audio signal, which is pre-defined set of 
commands. To do this, select from the input audio signal informative characteristics that describe it fully, 
but require less computing for processing. 

Keywords: speech recognition, a short vocabulary, algorithms, Mel-cepstral coefficients. 
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МЕТОД ЦИФРОВОГО ВОДЯНОГО ЗНАКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ QR-КОДА. 
ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ К НЕАФФИННЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ 

 
На сегодняшний день QR–коды получают широкое распространение и использование, а 

потому требуют привлечения технологий защиты информации, таких как внедрение 
цифрового водяного знака (ЦВЗ). При считывании QR–кода камерой мобильного устройства 
изображение с внедренным ЦВЗ претерпевает возмущения, которые в общем случае могут 
быть формализованы как неафинные преобразования. В статье проводится 
усовершенствование метода внедрения ЦВЗ для защиты контента QR–кода путем повышения 
его устойчивости к неафинным преобразованиям изображения. По результатам проведенного 
вычислительного эксперимента с использованием алгоритма обработки изображения TILT 
(Transform Invariant Low-rank Texture) проведено уточнение значения параметра метода 
внедрения ЦВЗ в QR– код, которое обеспечивает 100% верно восстановленного сообщения ЦВЗ в 
процессе проверки целостности QR– кода.  

Ключевые слова: QR–код, цифровой водяной знак, устойчивость, неафинные 
преобразования. 

 
Введение. На сегодняшний день одним из наиболее удобных и распространенных 

способов кодирования и маркировки продукции является QR-код (от quick response – 
быстрый ответ, быстрое реагирование) [1]. QR-код широко используется, и почти вся 
печатная информация (рекламные и информационные плакаты, этикетки различных товаров, 
объявления и т.д.) дублируется при помощи QR-кода или сопровождается ним.  

Кроме того, в данный момент ведутся работы по разработке противоконтрафактной 
системы защиты продукции [2] на основании метода цифрового водяного знака (ЦВЗ) для 
проверки целостности QR-кода [3, 4].  

Анализ последних исследований и публикаций. Согласно методу [3] для нанесения 
ЦВЗ предлагалась коррекция значений так называемого «квадрата» QR-кода в зависимости 
от бита внедряемого сообщения ЦВЗ, как показано на рис. 1. 
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Рис. 1. Коррекция значений «квадрата» QR-кода в зависимости от бита внедряемого 

сообщения ЦВЗ 
 
При этом коррекция значений среднего пикселя «квадрата» QR-кода на некоторое 

значение D±  необходима только в двух случаях из четырех [3]: при встраивании единицы в 
квадрат черных пикселей ( D+ )  и нуля в квадрат белых пикселей ( D- ). Новое значение 
среднего пикселя квадрата QR-кода для каждой из компонент },,{ BGR  в этих случаях 
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где jip ,  – значения яркости среднего пикселя квадрата QR-кода после считывания; D  – 

значение коррекции из формулы (1); km  – извлеченный k -й бит сообщения ЦВЗ. 
При разработке метода [3] вычислительный эксперимент по внедрению и извлечению 

сообщения ЦВЗ из QR–кода, на основании которого были даны рекомендации для значения 
D=17, был проведен в идеальных условиях, когда камера мобильного устройства 
располагалась параллельно плоскости изображения QR–кода. При этом значение D=17 было 
выбрано как такое, что приводит к наименьшим визуальным искажениям изображения QR–
кода, но гарантирует 100% верно восстановленного сообщения ЦВЗ. 

Известно, что наклон камеры относительно плоскости изображения приводит после 
считывания к его значительным геометрическим искажениям, которые могут быть 
формализованы как неафинное преобразование изображения [5], в связи с чем актуальна 
цель данной работы. 

Целью является усовершенствование метода [3] за счет применения алгоритма 
восстановления изображения после геометрического искажения при его считывании камерой 
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мобильного устройства для повышения устойчивости указанного метода к неаффинным 
преобразованиям. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  
1. Провести анализ эффективности работы метода внедрения ЦВЗ в QR–код при 

считывании изображения камерой мобильного устройства в реальных условиях (при наклоне 
камеры мобильного устройства относительно плоскости изображения); 

2. Исследовать алгоритмы восстановления изображения после геометрического 
искажения, которое может быть формализовано как неаффинное преобразование, и 
предложить алгоритм для решения задачи восстановления изображения QR–кода; 

3. Провести вычислительный эксперимент с различными значениями коррекции ∆ для 
оценки эффективности предложенного усовершенствования метода внедрения ЦВЗ в QR–
код.  

Изложение основного материала. Анализ работы метода внедрения ЦВЗ в QR–код [3] 
при считывании изображения камерой мобильного устройства в реальных условиях (а 
именно: при наклоне камеры мобильного устройства относительно плоскости изображения) 
подтвердил необходимость его усовершенствования для возможности использования в 
случае геометрического искажения изображения QR–кода. 

Пример изображения QR–кода при считывании камерой в реальных условиях приведен 
на риc. 2. При этом легко заметить, что прямоугольное до считывания камерой изображение 
QR–кода после считывании претерпевает геометрическое искажение, при котором 
параллельные прямые преобразуются в непараллельные. Такое искажение изображения 
приводит к значительному искажению сообщения ЦВЗ при извлечении, т.е. можно говорить 
о чувствительности метода [3] к неаффинным преобразованиям изображения QR–кода. 

 

                           
а б 

Рис. 2. Пример изображений QR–кода: оригинал (а); при считывании камерой в 
реальных условиях (б) 

 
Следует отметить, что проиллюстрированные искажения при считывании камерой 

мобильного устройства не редкость. Кроме того, бывают случаи, когда избежать подобных 
геометрических искажений принципиально невозможно даже при наличии 
специализированного оборудования. Например, QR–код может быть размещен на этикетке, 
которая наклеивается на изогнутую поверхность изделия. В этом случае поверхность, 
содержащая изображение, не является плоскостью, а значит, такое изображение никак не 
может быть считано камерой без внесения в него геометрических искажений, которые 
интерпретируются как неафинные преобразования. 

Для преодоления описанных сложностей в процессе считывания сообщения ЦВЗ 
камерой мобильного устройства, очевидно, необходимо использовать алгоритм 
восстановления изображения после неафинного преобразования. Однако, сложность 
поставленной задачи обусловлена не столько выбором алгоритма для восстановления 
изображения, сколько исследованием влияния работы этого алгоритма на возможность 
считывания сообщения ЦВЗ и самого QR–кода после восстановления. 
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В результате проведенного анализа современных алгоритмов восстановления 
изображения после геометрических искажений [6, 7], которые могут быть формализованы 
как неаффинные преобразования, для решения задачи восстановления изображения QR–кода 
после считывания камерой мобильного устройства в реальных условиях рекомендуется 
использование алгоритма TILT (Transform Invariant Low-rank Texture) [8]. 

На рис. 3 приведен пример работы алгоритма TILT для восстановления изображения 
QR–кода с нанесенным сообщением ЦВЗ. 
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Рис.  3.  Пример изображения QR–кода с нанесенным сообщением ЦВЗ:  после 
считывания камерой (а); после восстановления при помощи алгоритма TILT (б) 

 
Задачей исследования является уточнение значения коррекции D  в (1) для обеспечения 

высокого процента верно восстановленного сообщения ЦВЗ и как можно меньших 
визуальных искажений изображения QR–кода. Высокий процент верно восстановленного 
сообщения ЦВЗ может быть обеспечен бόльшими значениями коррекции D , однако такие D  
гарантированно приводят и к бόльшим визуальным искажениям изображения QR–кода. 
Минимальные визуальные искажения необходимы для возможности считывания QR–кода 
стандартными средствами. Это требование является обязательным и было заявлено еще до 
начала разработки метода проверки целостности QR–кода средствами технологии внедрения 
цифрового водяного знака [3, 4]. 

Для уточнения значения коррекции D  проведен вычислительный эксперимент с 
участием более 100 изображений QR–кода с внедренным сообщением ЦВЗ при разных 
значениях D  (от 17 до 100 с шагом 1), полученных при помощи камеры смартфона. Перед 
извлечением сообщения ЦВЗ изображение QR–кода восстанавливалось при помощи 
алгоритма TILT. Результаты эксперимента приведены в таблице.  

Результаты вычислительного эксперимента показали, что при значениях D  от 33 до 90 
происходит полное извлечение сообщения ЦВЗ и при этом есть возможность считывания 
QR-кода стандартными средствами (для распознавания QR-кода использовалось приложение 
QR Droid 6.3). Меньшие значения D  приводят к потере сообщения ЦВЗ после 
восстановления изображения QR-кода алгоритмом TILT, а большие – к значительному 
искажению QR-кода и невозможности его считывания стандартными средствами. 

 
Таблица 

Результаты извлечения сообщения ЦВЗ при восстановлении изображения алгоритмом 
TILT после считывания камерой мобильного устройства в реальных условиях 

Значения 
D  

Возможность считывания QR-кода 
стандартными средствами 

Процент верно восстановленного 
сообщения ЦВЗ 

3217 ¸  + Сообщение ЦВЗ не восстановлено 
9033¸  + 100% 

10091¸  – 100% 
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Следует также отметить, что при выборе значения D  критерий надежности восприятия 
изображения QR-кода не рассматривался, так как ее нарушение происходило уже при 
значениях D>10. Кроме того, такое требование не является обязательным для проверки 
целостности цифровых изображений средствами ЦВЗ, как и в данном случае. Таким образом, 
новое рекомендованное значение коррекции D  следует выбирать из промежутка от 33 до 90. 

Выводы. В работе проведено усовершенствование метода внедрения ЦВЗ в QR-код 
для возможности его использования в реальных условиях. Для этого предлагаются 
следующие изменения для оригинального метода [3]: 

1. При внедрении сообщения ЦВЗ в QR-код (1) использовать одно из значений 
коррекции D  от 33 до 90; 

2. В процессе проверки ЦВЗ после считывания изображения камерой мобильного 
устройства перед извлечением сообщения ЦВЗ применить алгоритм восстановления 
изображения TILT. 

Предложенное в работе усовершенствование метода [3] дает возможность разработки 
работоспособной противоконтрафактной системы проверки продукции на основе проверки 
целостности QR-кода в соответствии с [2]. 
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к.т.н., доц. Наріманова О.В., Єрмаков В.О. 

МЕТОД ЦИФРОВОГО ВОДЯНОГО ЗНАКУ ДЛЯ ЗАХИСТУ QR-КОДУ. ПІДВИЩЕННЯ 
СТІЙКОСТІ ДО НЕАФІННИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

 
На сьогоднішній день QR–коди набувають широкого розповсюдження та використання, а 

тому потребують залучення технологій захисту інформації, таких як нанесення цифрового 
водяного знаку (ЦВЗ). При зчитуванні QR–коду камерою мобільного пристрою зображення з 
нанесеним ЦВЗ зазнає збурень, що у загальному випадку можуть бути формалізовані як неафінні 
перетворення. У статті проводиться удосконалення методу нанесення ЦВЗ для захисту 
контенту QR–коду через підвищення його стійкості до неафінних перетворень зображення. За 

http://perception.csl.illinois.edu/matrix-rank/Files/TILT_IJCV.pdf
http://perception.csl.illinois.edu/matrix-rank/Files/TILT_IJCV.pdf


 236 

результатами проведеного обчислювального експерименту з використанням алгоритму обробки 
зображення TILT (Transform Invariant Low-rank Texture) проведено уточнення значення 
параметру методу нанесення ЦВЗ на QR–код, що забезпечує 100% вірно вилученого повідомлення 
ЦВЗ в процесі перевірки цілісності QR–коду.  

Ключові слова: QR–код, цифровий водяний знак, стійкість, неафінні перетворення. 
 

Ph.D. Narimanova O.V., Yermakov V.O. 
DIGITAL WATERMARK METHOD FOR QR-CODE PROTECTION. INCREASING THE 

RESISTANCE TO NON–AFFINE TRANSFORMS 
 
Today, QR-codes are widespread and wideused, and therefore they require the use of technologies 

of information security, such as digital watermarking (DW). When reading the QR-code using mobile 
device camera the image with inserted DW undergoes disturbances that generally can be formalized as a 
non–affine transform. In the article it is carried out the improving of method of the QR-code content 
protection by DW insertion due to the increasing of method’s resistance to non–affine image transform. 
According to the results of computational experiment using image processing algorithm TILT (Transform 
Invariant Low-rank Texture) a refinement of DW insertion method’s parameter is conducted, which 
provides 100% correctly restored DW message during the QR- code integrity check. 

Keywords: QR-code, digital watermark, resistance, non–affine transforms. 
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МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ  

В СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 
 

Розглядається методологія створєння комплексної системи захисту інформації відповідно 
до вимог законодавства України. Наведено порядок та етапи створення комплексної системи 
захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.  

Розглядаються основні проблемні питання, пов’язані зі створенням комплексів технічного 
захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності. Обґрунтовані та запропоновані 
шляхи, основні завдання та рекомендації з вирішення досліджених проблем створення 
комплексів технічного захисту інформації. Розглядається порядок здійснення заходів та засобів 
при створенні комплексних систем захисту інформації в сучасних інформаційно-
телекомунікаційних системах. 

Аналізуються і класифікуються можливі загрози безпеки інформації, розглядаються 
методи і засоби захисту від несанкціонованого доступу до інформації, розкриваються підходи до 
побудови і експлуатації комплексних систем захисту 

Кючові слова: комплексна система захисту інформації, інформація з обмеженим 
доступом, автоматизована система, інформаційно-телекомунікаційна система. 

 
Інформація, будучи продуктом діяльності, виступає як власність держави, підприємств, 

установ, організацій та громадян, і, як об'єкт власності, вимагає захищеності. Проте 
проблема захисту інформації не зводиться тільки до захисту прав її власників, але і містить в 
собі такий важливий аспект,  як захист прав громадян на вільний доступ до відомостей,  
гарантований Конституцією. Основи захисту інформації розробляються органами державної 
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влади, виходячи з умов забезпечення інформаційної безпеки зокрема і національної безпеки 
України в цілому. Відповідно до ст. 20, 21 Закону України "Про інформацію", вся інформація 
за порядком доступу поділяється на відкриту та інформацію з обмеженим доступом (ІзОД). 
ІзОД є конфіденційна, таємна та службова інформація [1]. Такий розподіл по режимах 
доступу здійснюється винятково на підставі ступеня конфіденційності інформації. 
Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої 
обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб' єктів владних повноважень [1]. 

Оскільки в умовах інформатизації країни [2], розвитку інформаційних технологій, 
інформаційні ресурси (сукупність документів у інформаційних системах [2]) формуються у 
всіх сферах діяльності, і насамперед: в політичній, військовій, економічній, науково-
технічній, тому інформаційну безпеку слід розглядати як комплексний показник 
національної безпеки. Цим визначається її важливе місце і одна з провідних ролей в системі 
національної безпеки країни в сучасних умовах [3]. 

Згідно із Законом України "Про захист персональних даних" об'єктами захисту є 
персональні дані, які обробляються в базах персональних даних. Персональні дані за 
режимом доступу є ІзОД [4].  Відповідно до ст.  8  Закону України "Про захист iнформацїї в 
інформаційно-телекомунікаційних системах" "Інформація, яка є власністю держави, або 
інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, повинна 
оброблятися в системі із застосуванням комплексної системи захисту інформації з 
підтвердженою відповідністю. Підтвердження відповiдності здійснюється за результатами 
державної експертизи в порядку, встановленому законодавством". 

Відповідно до вимог законодавства України [1-4,6-8], для забезпечення 
конфіденційності, доступності, цілісності та спостереженості зазначеної інформації в кожній 
автоматизованій системі (АС) має створюватися комплексна система захисту інформації 
(КСЗІ).  

Над вирішенням проблем у сфері захисту інформації, в автоматизованій системі 
працюють сучасні дослідники, такі як В.А. Хорошко, С.В. Ленков, Д.А.Перегудов та ін. 
Освітлені загальні питання теорії захисту інформації, а також методи і засоби її реалізації. 
Розкрито теоретичне обгрунтування і практичні рекомендації щодо питання створення 
комплексної системи захисту інформаціїї.[5]. 

 Варіант захисту мовної інформації зі створенням комплексів технічного захисту 
інформації на об'єктах інформаційної діяльності розглянуто в роботі [9],  дослідження 
порядку та особливості проведення державної експертизи комплексних систем захисту 
інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах пропонується в роботі [10], 
принципи та порядок розробки комплексних систем захисту інформації в інформаційно-
телекомунікаційних системах розглянуто в [11].  

Метою статті є здійснити повний аналіз створення комплексної системи захисту 
інформацій відповідно до вимог законодавства України.  

1. Створення комплексної системи захисту інформацій  
Комплексна система захисту інформації - взаємопов'язана сукупність організаційних та 

інженерно-технічних заходів, засобів і методів захисту інформації [12]. Порядок проведення 
робіт із створення КСЗІ в інформаційно-телекомунікаційній системі (ІТС) розглянуто в НД 
ТЗІ 3.7-003-05, а також вимоги в частині ор+ганізації робіт із захисту інформації та порядку 
створення КСЗІ в ІТС, розвиває основні положення ДСТУ 3396.0-96, ДСТУ 3396.1-96, НД 
ТЗІ 3.6-001-2000, НД ТЗІ 3.7-001-07 та інших нормативних документів технічного захисту 
інформації (НД ТЗІ). Для організації робіт зі створення КСЗІ в ІТС створюється служба 
захисту інформації, порядок створення, завдання, функції, структура та повноваження якої 
визначено в НД ТЗІ 1.4-001-2000. 

КСЗІ складається з організаційних і інженерних заходів, комплексу технічного захисту 
інформації (КТЗІ), захист від витоку інформації технічними каналами) та комплексу засобів 
захисту (КЗЗ) від несанкціонованого доступу (НСД) до ІзОД. 
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 Організаційні заходи є обов'язковою складовою побудовою будь-яких КСЗІ. 
Організаційні заходи включають в себе: 

- створення концепції інформаційної безпеки;  
- складання посадових інструкцій для користувачів та обслуговуючого персоналу;  
- створення правил адміністрування компонент інформаційної системи, обліку, 

зберігання, розмноження, знищення носіїв інформації, ідентифікації користувачів;  
- розробка планів дій у разі виявлення спроб НСД до інформаційних ресурсів системи, 

виходу  з ладу засобів захисту, виникнення надзвичайної ситуації;  
- навчання правилам інформаційної безпеки користувачів.  
Інженерно-технічні заходи — сукупність спеціальних технічних засобів та їх 

використання для захисту інформації. Вибір інженерно-технічних заходів залежить від рівня 
захищеності інформації, який необхідно забезпечити. У рамках проведення інженерно-
технічних заходів, можуть бути встановлені: 

- система охоронної сигналізації; 
- система відеоспостереження; 
- система пожежної сигналізації; 
- система автоматичного пожежогасіння; 
- система охорони периметра; 
- система контролю управління доступом; 
- система збору обробки інформації. 
До складу КСЗІ входять заходи та засоби, які реалізують способи, які реалізують способи, 

методи, механізми захисту інформації від: 
- витоку технічними каналами, до яких відносяться канали побічних електромагнітних 

випромінювань та наведень (ПЕМВН), акустоелектричні та інші канали; 
-  несанкціонованих дій та НСД до інформації,  що можуть здійснюватися шляхом 

підключення до апаратури та ліній зв'язку, маскування під зареєстрованого користувача, 
подолання заходів захисту з метою використання інформації або нав’язування хибної 
інформації, застосування закладних пристроїв чи програм, використання комп' ютерних 
вірусiв та ін.; 

- спеціального впливу на інформацію, який може здійснюватися шляхом формування 
полів і сигналів з метою порушення цілісності інформації або руйнування системи захисту. 

Створення КТ3І від витоку технічними каналами здійснюється,  якщо в ІТС 
обробляється інформація, що становить державну таємницю (1, 2, 3 категорій об' єктів згідно 
з ТПКО-95 [13]), або коли необхідність цього визначено власником інформації [14]. 

Впровадження КЗЗ здійснюється в усіх ІТС, де обробляється інформація, що є 
власністю дер-жави, яка належить до державної чи іншої таємниці або до окремих видів 
інформації,  необхідність захисту якої визначено законодавством,  а також в ІТС,  де така 
необхідність визначена власником інформації. 

Для кожної конкретної ІТС склад, структура та вимоги до КСЗІ визначаються 
властивостями оброблюваної інформації, класом автоматизованої системи та умовами 
експлуатації ІТС. 

Видiляються наступні етапи створення КСЗІ: 
- формування загальних вимог до КСЗІ в ІТС; 
- розробка політики безпеки інформації в ІТС; 
- розробка технічного завдання, та створення КСЗІ; 
- розробка проекту КСЗІ; 
- введення КСЗІ в дію та оцінка захищеності інформації в ІТС; 
- супроводження КСЗІ. 
2. Етапи створення КСЗІ  
Формування загальних вимог до КСЗІ в ІТС. Обгрунтування необхідності створення 

КСЗІ. На цьому етапі проводиться аналіз нормативно-правових актів (державних, відомчих 
та таких, що діють в межах установи, організації, підприємства), на підставі яких може 
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встановлюватися обмеження доступу до певних видів інформації чи заборона такого 
обмеження, або визначатися необхідність забезпечення захисту інформації згідно з іншими 
критеріями. 

Визначення наявності у складі інформації, яка підлягає автоматизованій обробці, таких 
її видів, що потребують обмеження доступу до неї або забезпечення цілісності чи 
доступності відповідно до вимог нормативно-правових актів.  

Результ роботи — наказ про створення КС3І; положення про службу захисту 
інформації; проекти посадових інструкцій; наказ про встановлення контрольованої зони: 
план заходів на рік; наказ про створення комісії для проведення категоріювання ІТС, 
приміщення; акт проведення ка-тегоріювання ІТС, приміщення; наказ про створення комісії з 
проведення обстеження ІТС. 

Обстеження середовищ функціонування ІТС. При обстеженні середовищ 
функціонування ІТС необхідно проаналізувати всі складові: обчислювальну систему; 
фізичне середовище; середовище користувачів; оброблювану інформацію і технологію її 
обробки. 

Порядок проведення обстеження має відповідати ДСТУ 3396.1-96. Результати 
обстеження середовищ функціонування ІТС оформляються у вигляді акту і включаються, у 
разі необхідності, до відповідних розділів плану захисту інформації в ІТС, який 
розробляється згідно з НД ТЗІ 1.4-001-2000. За результатами обстеження середовищ 
функціонування ІТС затверджується перелік об' єктів захисту (з урахуванням рекомендацій 
НД ТЗІ 1.4-001-2000, НД ТЗІ 2.5-007-07, НД ТЗІ 2.5-008-02, НД ТЗІ 2.5-010-03 щодо 
класифікацій об’єктів), а також визначаються потенційні загрози для інформації і 
розробляються модель загроз та модель порушника. Побудова моделей здійснюється 
відповідно до положень НД ТЗІ 1.1-002-99, НД ТЗІ 1.4-001-2000 та НД ТЗІ 1.6-003-04. 

Результат роботи — акт обстеження ІТС (містить опис, принципи побудови й архітектуру 
ІТС); перелік об'єктів захисту ІТС; модель порушника; модель загроз інформації. 

Формування завдання на створення КСЗІ. На цьому етапі визначається завдання 
захисту інформації в ІТС, мета створення КСЗІ, варіант вирішення задач захисту, основні 
напрямки забезпечення захисту, загальна структура та склад КСЗІ, засобів захисту 
інформації; здійснюється аналіз ризиків (вивчення моделі загроз і моделі порушника, 
можливих наслідків від реалізації потенційних загроз, величини можливих збитків та ін.) і 
визначається перелік суттєвих загроз. Здійснюється оформлення звіту про виконання робіт 
цієї стадії та оформлення заявки на розробку КСЗІ-технічного завдання (ТЗ) на створення 
КСЗІ. 

Результат роботи – затверджений акт обстеження та перелік об'єктів захисту. 
Розробка політики безпеки інформації в ІТС. Політика безпеки розробляється згідно 

з положеннями НД Т31 1.1-002-99 та рекомендаціями НД Т3І 1.4-001-2000. Політику безпеки 
рекомендується оформляти у вигляді окремого документа – плану захисту інформації. 

Результат роботи – план захисту інформації: модель загроз інформації, завдання на 
створення КСЗІ, політика захисту інформації в ІТС. 

3. Розробка технічного завдання на створення КСЗІ 
Технічне завдання на створення КСЗІ в ІТС є організаційно-технічним документом, 

який визначає вимоги із захисту оброблюваної в ІТС інформації,  порядок створення КСЗІ,  
порядок проведення всіх видів випробувань КСЗІ та введення її в експлуатацію у складі ІТС. 
Розроблення та оформлення ТЗ на КСЗІ його зміст, порядок погодження та затвердження має 
відповідати НД ТЗІ 3.7-001-99 та ГОСТ 34.602-89. 

Результат роботи –  технічне завдання на створення КСЗІ,  яке погоджується з 
Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України (ДССЗЗІ України), 
після цього затверджується підприємством. 

4. Розробка проекту КСЗІ 
Проект КС3І розробляється на підставі та відповідно до ТЗ на створення ІТС. Проект 

КСЗІ виконується на таких стадіях створення ІТС: ескізний проект, технічний проект, 
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робочий проект. Технічний проект на створення КСЗІ є комплектом документів, у який 
входить частина документів розроблених на попередніх етапах і ряд нових документів, у 
яких описано, як саме створюватиметься, експлуатуватиметься та модернізуватиметься КСЗІ. 

Результат роботи –  технічний проект на створення КСЗІ;  технічна,  робоча та 
експлуатаційна документація КС3І в ІТС. 

5. Введення КСЗІ в дію та оцінка захищеності інформації в ІТС 
Піготовка КСЗІ до введення в дію. Проводяться роботи з підготовки організаційної 

структури та розробки розпорядчих документів, що регламентують діяльність із 
забезпечення захисту інформації в ІТС. 

Навчання користувачів. Проводиться навчання користувачів ІТС усіх категорій 
(технічного обслуговуючого персоналу, звичайних користувачів та користувачів, які мають 
повноваження щодо управління засобами КСЗІ та ін.) в частині, що їх стосується, основним 
положенням документів плану захисту, які необхідні їм для дотримання правил політики 
безпеки інформації, експлуатації засобів захисту інформації тощо, перевірка їх уміння 
користуватися впровадженими технологіями захисту інформації і реєстрації навчання. 

Результат роботи – ознайомлення користувачів з відподними інструкціями. 
Комплектування КС3І. Забезпечується отримання продукції (засобів захисту 

інформації, матеріалів, обладнання та ін.) від постачальників та співвиконавців робіт. 
Приймається рішення щодо підготовки до проведення оцінки на відповідність вимогам НД 
Т3І засобів захисту, які на момент проектування КС3І не мали відповідних сертифікатів або 
експертного висновку, а також порядку проведення такої оцінки під час державної 
експертизи КС3І. 

Будівельно-монтажні роботи. Роботи цього етапу виконуються під час переобладнання 
існуючих або при будівництві нових спеціалізованих споруд (приміщень), призначених для 
розміщення технічних засобів ІТС та персоналу, сховищ матеріальних носіїв інформації. Під 
час проведення будівельно-монтажних робіт враховуються вимоги технічного завдання на 
створення КСЗІ в ІТС. 

Пусконалагоджувальні роботи. Метою пусконалагоджувальних робіт є: монтаж облад-
нання і атестація комплексу технічного захисту інформації від витоку технічними каналами; 
встановлення і налагодження КЗЗ; перевірка працездатності засобів захисту інформації в 
автономному режимі та при їх комплексній взаємодії. Монтаж основних технічних засобів 
(ОТЗ) ІТС, кабельного обладнання, мереж живлення та заземлення здійснюється згідно з 
конструкторською документацією робочого проекту. 

Попередні випробування. Випробування – експериментальне визначення кількісних 
та/або якісних характеристик властивостей об'єкта експертизи за результатом впливу на 
нього під час його функціонування [15]. Метою попередніх випробувань є перевірка 
працездатності КСЗІ та визначення можливості прийняття її у дослідну експлуатацію. Під 
час випробувань перевіряються працездатність КС3І та відповідність її вимогам ТЗ. 

Результат роботи – програма та методика попередніх випробувань; протокол 
проведення попередніх випробувань; акт завершення попередніх випробувань КСЗІ ІТС. 

Дослідна експлуатація. Під час дослідної експлуатації КСЗІ: відпрацьовуються 
технології оброблення інформації, обігу машинних носіїв інформації, керування засобами 
захисту, розмежуваня доступу користувачів до ресурсів ІТС та автоматизованого контролю 
за діями користувачів; співробітники служби захисту інформації (СЗІ) та користувачі ІТС 
набувають практичних навичок з використання технічних та програмно-апаратних засобів 
захисту інформації, засвоюють вимоги організаційних та розпорядчих документів з питань 
розмежування доступу до технічних засобів та інформаційних ресурсів;  здійснюється (за 
необхідністю) доопрацювання програмного забезпечення, додаткове налагоджування та 
конфігурування КЗЗ; здійснюється (за необхідністю) коригування робочої та експлуатаційної 
документації.  

Результат роботи – установлення необхідних технічних або криптографічних засобів 
захисту інформації; засобів фізичного захисту елементів ІТС (встановлюється необхідне 
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обладнання й програмне забезпечення, засоби контролю доступу, охоронна й пожежна 
сигналізації) і т.д. Пакет документів "Експлуатаційна документація на КСЗІ": інструкції 
експлуатації КСЗІ і її елементів; процедури регламентного обслуговування КСЗІ; правила й 
положення з проведення тестування й аналізу роботи КСЗІ. Акт приймання КС3І в ІТС у 
дослідну експлуатацію, акт завершення дослідноі експлуатації КСЗІ в ІТС. 

За результатом випробування КС3І робиться висновок щодо можливості подання КС3І 
на державну експертизу. 

Державна експертиза КСЗІ. Відповідно до п.1.4 Положення про Державну експертизу в 
сфері технічного захисту інформації КСЗІ підлягає обов’язковій перевірці на відповідність 
вимогам чинних нормативних документів з технічного захисту інформації в ІТС [14]. 
Державна експертиза КС3І є окремим етапом приймальних випробувань ІТС. Державна 
експертиза проводиться з метою визначення відповідності КСЗІ технічному завданню, 
вимогам нормативної документацй із захисту інформації та визначення можливості введення 
КСЗІ в складі ІТС в експлуатацію. 

Державна експертиза КСЗІ в ІТС проводиться згідно з Положення про державну 
експертизу в сфері технічного захисту інформації та НД ТЗІ 2.6-001-11. Об'єктами 
експертизи (ОЕ)  можуть бути як КСЗІ,  які є невід'ємною складовою частиною ІТС,  так і 
окремі засоби технічного захисту інформації від НСД,  у тому числі захищені від НСД 
компоненти обчислювальної системи [15]. 

Державна експертиза КСЗІ, передбачає виконання таких етапів експертних робіт: 
- попереднє ознайомлення з ОЕ; 
- поглиблене обстеження ОЕ; 
- розроблення програми проведення експертизи КС3І; 
- розроблення методики проведення експертизи КСЗІ; 
- проведення експертних випробувань та досліджень ОЕ за розробленими програмою та 

методикою; 
- документування та затвердження результатів експертизи. 
Результат роботи – программа та методика проведення експертизи КСЗІ; особлива 

думка експерта; протокол випробувань; атестат відповідності та експертний висновок. 
Супроводження КСЗІ 
Виконуються роботи з організаційного забезпечення функціонування КСЗІ та 

управління засобами захисту інформації відповідно до плану захисту та експлуатації 
документації на компоненти КСЗІ, гарантійного і післягарантійного технічного 
обслуговування засобів захисту інформації. 

Порядок створення КТЗІ 
Для об'єктів електронно-обчислювальної техніки (ЕОТ), на яких циркулює інформація, 

що становить державну таємницю є обов'язковим створення та атестація КТ3І, який має 
забезпечувати захист інформації з обмеженим доступом від витоку технічними каналами, а 
саме каналам побічних електромагнiтних випромінювань та наведень. 

Комплекс технічного захисту інформації - сукупність організаційних, інженерних і 
технічних заходів та засобів, призначених для захисту від витоку інформації з обмеженим 
доступом технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності [16]. Створення та 
випробування КТЗІ здійснюється відповідно до положень НД ТЗ1 1.1-005-07, НД ТЗІ 1.6-
003-04, НД ТЗІ 3.1-001-07, НД ТЗІ 3.3-001-07, НД ТЗІ 2.1-002-07 [16-20]. 

Для визначення необхідних заходів захисту інформації від витоку технічними каналами 
проводиться спеціальне дослідження персональної електронно-обчислювальної машини по 
каналах ПЕМВН, при якому визначаються можливі канали витоку інформації. За 
результатами спеціального дослідження приймається рішення про необхідність встановлення 
активних та/або пасивних засобів захисту. Після цього проводиться оцінка захищеності ІзОД 
від витоку технічними каналами на об'єкті ЕОТ (атестація комплексу ТЗІ). 

Висновки. На закінчення слід зазначити, що під час створення КСЗІ в ІТС необхідно 
дотримуватися певних методологічних принципів проведення досліджень, проектування, 
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експлуатації і розвитку таких систем відповідно до вимог законодавства України. Порядок 
створення КС3І є обов’язковим для всіх суб’єктів системи ТЗІ в Україні незалежно від їхньої 
організаційно-правової форми та форми власностi, в ІТС яких обробляється інформація, яка є 
власністю держави. 

Таким чином,  у даній статті наведено порядок та етапи створення КС3І в ІТС 
посилання на діючі нормативні документи, визначений обсяг і зміст робіт, етапності робіт, 
основні завдання та порядок виконання робіт кожного етапу та якими результатами вони 
повинні закінчуватися. 
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Рассматривается методология создания комплексной системы защиты информации 
согласно требованиям законодательства Украины. Приведен порядок и этапы создания 
комплексной системы защиты информации в информационно-телекомуникационных ситемах. 
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создания комплексов технической защиты информации. Рассматривается порядок 
осуществления мер и применения средств защиты при создании комплексных систем защиты 
информации в современных иформационно-телекоммуникационных системах. 
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METHODOLOGY OF DEVELOPMENT COMPLEX INFORMATION SECURITY SYSTEMS 
IN INFORMATION AND TELECOMMUNICATION SYSTEMS 

 
The methodology of creating the complex system of information protection according to the 

requirements of the legislation of Ukraine is considered. The order and stages of creating the complex 
system of information protection in information and telecommunication systems are given. 

We consider the major issues associated with the creation of systems of technical protection of 
information on objects of information activity. Substantiated and the ways, basic tasks and 
recommendations to address the problems of creating systems of technical protection of information 
investigated. A procedure for implementing measures and using means to create complex systems of 
information protection in modern information and telecommunication systems is considered. 

Analyzes and classifies potential threats to the security of information, methods and means of 
protection from unauthorized access to the information disclosed approaches to the construction and 
operation of complex systems of protection. 

Keywords: complex systems of information protection, information with limited access, automated 
system, information telecommunication systems. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ГЕОПРОСТОРОВОГО 

АНАЛІЗУ В СУЧАСНИХ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 
 

Різке збільшення, циркуляція, накопичення організаціями достатньо великих обсягів 
просторових даних, які використовуються в геоінформаційних системах для вирішення завдань 
оновлення та створення карт, потребують систематизації і правильного їх використання, 
постає задача систематизації, обробки та візуалізації представлених геоданих. Використання 
можливостей ГІС при обробці даних баз геоданих для отримання необхідної інформації, в свою 
чергу, підвищує ефективності створення та оновлення карт. Дана стаття присвячена розробці 
методичних рекомендації щодо роботи з базами даних в сучасних геоінформаційних системах. 

Ключові слова: геоінформаційна система, база даних, база геоданих, геопросторовий аналіз. 
 
Вступ. З кожним роком збільшується кількість завдань, які успішно вирішують сучасні 

геоінформаційні системи (ГІС) і технології, зокрема – використання ГІС в поєднанні з 
базами даних. Серед них: дослідження природних явищ, оцінка та передбачення результатів 
людської діяльності, оцінка стану місцевості, аналітичне прогнозування тощо. Поява баз 
геоданих дозволяє підвищити ефективність використання ГІС в різних сферах людської 
діяльності а саме у військовій сфері, землевпорядкування, моніторингу надзвичайних 
ситуацій та інше. 

Постановка завдання. Накопичені за багато років геодані, які необхідні для 
сьогодення потребують проведення системного аналізу, обґрунтування критеріїв, спосіб 
інтерпретації результатів та отримання нових знань з метою оптимізації геоданих для  
розробки методичних рекомендацій щодо роботи з базами даних в сучасних 
геоінформаційних системах можуть бути використані для отримання нових знань. Останнім 
часом в ході створення і застосування інфраструктури просторових даних (ІПД) зріс 
практичний інтерес до баз даних та оперативної аналітичної обробки даних.  

Необхідність забезпечення інтеграції та спільного використання просторових даних, 
отриманих з різних джерел,  при формуванні ІПД,  змусила звернути увагу на методи 
структурованих запитів, маніпуляцію даними та керування географічними або 
геопросторовими даними [1]. Розкриття цієї теми полягає в загальноприйнятій теорії баз 
даних. Також слід зазначити що на даний момент є перспективним напрямок у вирішенні 
поставлених завдань через безпосередню взаємодію з базою геоданих за допомогою мови 
структурованих запитів та використання такого інструменту,  як ModelBuilder  в 
геоінформаційній системі ArcGIS. 

Результати дослідження. Поєднання бази даних з геоінформаційними системами 
надає якісно нові властивості геоданим. Організація даних дає можливість використовувати 
географічні дані при вирішенні широкого спектру прикладних завдань управління, аналізу, 
логістики, планування, проектування, прогнозування, використання ресурсів, моніторингу. 

З 2000 року в ArcGIS представлений новий підхід до зберігання і представлення 
географічних даних – об'єктно-орієнтована модель даних, названа "базою географічних 
даних", або скорочено "базою геоданих", або абревіатурою БГД (Geographic Database - GDB). 

База геоданих – це сукупність географічних наборів даних різних типів, 
використовуваних в ArcGIS, що містяться в загальних папках файлової системи або в 
реляційній базі даних. 

Модель даних ГІС База геоданих базується на принципах реляційних таблиць. Модель 
даних використовує персональну базу даних Microsoft Access або розраховану на багато 
користувачів реляційну базу даних, таку як Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, 
Informix або IBM DB2. 
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Ключовою концепцією бази геоданих є набір даних. База геоданих містить три 
основних типи наборів даних: 

класи просторових об'єктів (Feature classes); 
растрові набори даних (Raster datasets); 
непросторові таблиці (Tables). 
Ці набори даних додають в базу геоданих з розширеними можливостями (наприклад, 

шляхом створення топології мережі або підтипів) для моделювання поведінки, збереження 
цілісності даних і роботи з одним з важливих наборів просторових відношень. 

База геоданих забезпечує: 
доступ і управління великими об'ємами географічних даних, що зберігаються у файлах 

і базі даних, 
обробку різних типів даних і інших об'єктів, 
вживання складних правил і відношень в "інтелігентних" ГІС, безпосередньо 

моделюючих реальність. 
Геоінформаційні системи відрізняються від інших інформаційних систем саме тим, що 

володіють ефективними можливостями аналізу просторових даних і на його основі 
виконують просторове моделювання об'єктів і явищ. Геопросторовий аналіз є однією з 
найбільш цікавих сфер ГІС.  Аналітичні можливості ArcGIS дозволяють отримати відповіді 
на безліч просторових запитів, вирішити велику кількість просторових задач у різних 
предметних областях. Використовуючи ГІС-аналіз, можна комбінувати інформацію з 
багатьох незалежних джерел і отримувати нові набори інформації (результати), 
застосовуючи просторові оператори. Також відкриваються шляхи до розуміння просторової 
неоднорідності та просторових залежностей, які можуть зробити просторовий аналіз багатим 
джерелом інформації [2]. 

Геопросторовий аналіз -  це процес пошуку просторових закономірностей в розподілі 
географічних даних і взаємозв'язків між об'єктами. В результаті аналізу географічної 
інформації виходить якісно нова інформація і виявляються раніше невідомі закономірності. 
Метою просторового аналізу є отримання нової інформації з даних для прийняття рішень. У 
той час як присвоєння символів вашими даними і перегляд їх на карті самі по собі є формою 
аналізу, і карти спочатку включають інтерпретацію шаблонів і зв’язків, які вони 
відображають, просторовий аналіз робить крок вперед шляхом застосування географічних, 
статистичних та математичних операцій до нанесеним на карти даними. Система ArcGIS 
містить сотні аналітичних інструментів і операцій, які можуть застосовуватися для 
вирішення широкого кола завдань: від пошуку об'єктів, які відповідають певним критеріям, 
до моделювання природних процесів (наприклад, течії води через територію) або 
використання просторової статистики для визначення інформації, яку може надати набір 
точок про розподіл феномена (наприклад, якості повітря або характеристик населення).  

Методичні рекомендації щодо проведення геопросторового аналізу в сучасних 
геоінформаційних системах: 

1. Постановка задачі. 
Формулювання проблеми завжди починається з визначення поставленої мети, задачі та 

часткових задач досліджень на які необхідно отримати відповідно  до поставлених завдань, 
та ін. 

Специфіка рішення поставленої задачі передбачає проведення аналізу, обґрунтування 
критеріїв і спосіб інтерпретації результатів. Від постановки задачі залежить також необхідна 
деталізація їх рішення, яка у свою чергу визначає витрати на отримання, обробку, зберігання 
і передачі споживачам геоданих. При цьому постає задача вибору технічних та програмних 
засобів. Саме на цьому етапі формується відповідність між масштабом виниклої проблеми і 
засобами, необхідними для її вирішення. 

На цьому етапі визначаються також критерії, які визначають параметри використання 
бази геоданих для здобуття відповідей. 

2. Оцінка вхідних даних. 
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Тип даних і об'єктів, доступних для проведення даного дослідження, значною мірою 
визначає специфіку методу, який буде використаний, і досяжну точність результату. З 
іншого боку, щоб отримати якісну інформацію, потрібно забезпечити відповідний рівень 
вхідних даних. 

Як правило, база геоданих вже існуватиме. Потрібно чітко представляти, яку 
інформацію ви маєте в своєму розпорядженні, і що ще потрібно отримати або створити. 
Створення нових даних,  у свою чергу,  може послужити причиною появи нових атрибутів в 
таблиці даних або навіть нових шарів карт.  На цьому етапі може виникнути необхідність 
підготовки даних для просторових операцій, у тому числі, зміни даних, перетворення 
одиниць виміру і системи координат, додавання даних, конвертації даних з одного формату в 
іншій. 

Оцінка вхідних даних - найважливіший етап аналітичного процесу. Саме в цей момент 
визначається принципова можливість реалізації вибраних методів аналізу і здобуття 
результату заявленої якості. 

3. Вибір методу аналізу. 
Майже завжди є декілька шляхів отримання необхідної інформації. При вибор1і шляху 

слід спиратися на наступні положення. 
По-перше, при виборі методу завжди виникає дилема: оперативність або точність 

аналізу.  
По-друге, метод аналізу визначається моделлю наявних даних. 
По-третє, залежно від вибраних моделей даних вибираються і засоби їх обробки.  
Сучасні ГІС мають велику кількість аналітичних засобів просторових і атрибутивних 

даних. 
4. Обробка даних. 
Як тільки вибраний метод, необхідно збудувати ланцюжок його реалізації засобами 

ГІС. Кожна просторова операція наводить до нової інформації. У більшості випадків аналізу 
потрібний набір операцій з множиною шарів. При роботі з векторними наборами даних вони 
виконуються ступінчастим чином - два вхідних шари використовуються для формування 
нового шару, цей проміжний шар обробляється спільно з третім шаром, щоб формувати 
інший проміжний шар, і так далі до досягнення бажаного результуючого шару карти . 

 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Приклад діаграми процесу аналізу в побудовнику моделей Моdelbuilder 
 

5. Оцінка і відображення результатів 
У процесі оцінки результатів виконують інтерпретацію результатів, визначають 

об'єктивність і достатність отриманої інформації. Якщо необхідно, то приймається рішення 
про повторення аналізу з іншими параметрами, або уточнення аналізу, або вживання іншого 
методу.  ГІС дозволяє порівняно легко і оперативно зробити необхідні зміни і отримати 
новий результат. Можна також оперативно порівняти результати різних аналізів і побачити, 
який з підходів виявився кращим.  Результати аналізу можуть бути представлені у вигляді 
карти, діаграми, значень в таблиці - фактично новій інформації. Необхідно вирішити, яку 
інформацію виносити на карту, як групувати значення для найкращого відображення даних 
[3]. 

Висновки. Використання вищезазначених рекомендацій при обробці баз геоданих для 
отримання необхідної інформації підвищує ефективності створення та оновлення карт, а 
саме: 
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1. Використання геоінформаційних систем в поєднанні з базами даних є 
багатопрофільним процесом і дозволяє автоматизувати процес створення і оновлення карт за 
допомогою розвинутої архітектури та СУБД. 

2. Перевагою ArcGIS перед іншими геоінформаційними системами є якісно 
задокументований фунціонал можливостей програми і великий обсяг аналітичних 
інструментів, у тому числі по роботі з СУБД. 

3. Розробка і використання мови структурованих запитів дозволяють автоматизувати 
процес розробки створення і оновлення карт, які узгоджені з міжнародними та 
національними стандартами щодо обробки, зберігання і використання даних  в базах 
геоданих. 

4. Розробка методичних рекомендацій щодо використання баз даних в ГІС, які 
включають п’ять основних етапів. 
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к.т.н., доц. Савков П.А., Писаренко Р.В., Шмиголь Є.В. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОВЕДЕНИЯ 

ГЕОПРОСТРАНСТВЕННОГО АНАЛИЗА В СОВРЕМЕННЫХ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМАХ 

 
Резкое увеличение, циркуляция, накопления организациями достаточно больших объемов 

пространственных данных, которые используются в геоинформационных системах для 
решения задач обновления и создания карт, требуют систематизации и правильного их 
использования, возникает задача систематизации, обработки и визуализации представленных 
геоданных. Использование возможностей ГИС при обработке данных баз геоданных для 
получения необходимой информации, в свою очередь, повышает эффективность создания и 
обновления карт. Данная статья посвящена разработке методических рекомендации по работе 
с базами данных в современных геоинформационных системах. 

Ключевые слова: геоинформационная система, база данных, база геоданных, 
геопространственный анализ. 

 
Ph.D. Savkov P.А., Pysarenko R.V., Shmyhol Y.V. 

METHODICAL RECOMENDATIONS OF GEOSPATIAL ANALYSIS IN MODERN 
GEOINFORMATION SYSTEMS 

 
The big increase, circulation, accumulation of large amounts organizations sufficient spatial data 

which used in geographic information systems to solve problems of updating and mapping require 
systematization and proper usage so there is the problem of organizing, processing and visualization of 
geodata which was presented. The usage of facilities of GIS data processing of geodatabases to receive 
necessary information, in turn, improves the efficiency of creating and updating maps This article is 
devoted to the development of methodological recommendations for working with databases in modern 
geoinformation systems. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЇ В ІНТЕГРОВАНІЙ ІНФОРМАЦІЙНО-
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ПРИКОРДОННОГО ВІДОМСТВА НА ЕТАПІ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ 
 
Функціонування інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Гарт» 

Державної прикордонної служби України здійснюється в умовах ведення проти держави 
гібридної війни, реформування системи державного управління, сектору безпеки та оборони 
України, її інтеграції в європейське та світове демократичне співтовариство. Постійне 
вдосконалення існуючих та впровадження нових інформаційно-телекомунікаційних систем 
виявляє проблему захисту інформації і в умовах спільного використання як старих так і нових 
версій програмного і апаратного середовища. Першочерговим етапом у створенні надійного та 
ефективного захисту інформації у відомчій корпоративній системі є аналіз та класифікація 
можливих загроз інформації. 

В статті на підставі аналізу умов функціонування відомчої інформаційно-
телекомунікаційної системи на стадії модернізації наведена класифікація загроз надійності 
інформації. 

Ключові слова: загроза інформації, захист інформації, інтегрована інформаційно-
телекомунікаційна система. 

 
Актуальність теми. Реалізація завдань Мирного плану Президента України, 

посилення рівня захищеності державного кордону з урахуванням нової безпекової сфери, а 
також базових підходів щодо реформування системи державного управління, сектору 
безпеки та оборони України, її інтеграції в європейське та світове демократичне 
співтовариство вимагає інтенсивного та ефективного реформування Державної прикордонної 
служби України [1,  6].  Побудова системи охорони та захисту державного кордону з 
урахуванням сучасних викликів і загроз гібридної війни [8], повинна забезпечуватись 
раціональним використання наявних ресурсів та удосконаленням управлінської діяльності 
прикордонного відомства. Однією з складових, що забезпечує ефективне функціонування 
органів і підрозділів охорони державного кордону є інтегрована інформаційно-
телекомунікаційна система «Гарт» (ІІТС), яка містить більше 20 інформаційно-
телекомунікаційних систем, що забезпечують виконання різних функціональних завдань, 
систем забезпечення та взаємодії з іншими відомствами з питань національної безпеки 
України в прикордонній сфері. 

Доцільно зазначити, що на теперішній час вже розгорнуті та виконують завдання 
прикордонні підрозділи нового типу. У зоні проведення антитерористичної операції на сході 
України їх використання потребує модернізації існуючих складових ІІТС та інтеграції нових 
інформаційно-телекомунікаційних систем (ІТС). 

Крім того,  впровадження в експлуатацію нових програмно-технічних комплексів не 
повинно вплинути на функціонування існуючих ІТС та підсистем. У якості прикладу 
наведемо функціонування ІТС автоматизації прикордонного контролю (АПК) «Гарт-1», яка 
постійно змінює (вдосконалює) як програмну так і апаратну складову. Розгортання 
прикордонних підрозділів із специфічними функціями у зоні проведення антитерористичної 
операції,  а саме контрольних постів в’їзду-виїзду (КПВВ),  які здійснюють реєстрацію осіб,  
що переміщуються з (на) непідконтрольні території. Основним призначенням ПТК АПК 
«Гарт-1» була автоматизація обліку і контролю за базами даних паспортних 
(ідентифікаційних) даних осіб та реєстраційних даних транспортних засобів, що 
перетинають державний кордон України в пунктах пропуску через державний кордон [2]. 
Але потреба у автоматизації КПВВ призвела до модернізації цієї ІТС з питань обліку 
громадян України які не перетинають державний кордон. Вищезазначене обґрунтовує 
вимогу функціонування ІТС ПТК АПК як на старій так і новій програмно-апаратних 
платформах (в залежності від оснащення підрозділу) та виконання функції автоматизації 
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обліку і контролю за пропуском осіб як за кордон так і всередині держави (пункти пропуску, 
КПВВ). 

Постановка задачі. Метою статті є проведення класифікації сучасних загроз 
інформації на підставі аналізу умов функціонування інтегрованої інформаційно-
телекомунікаційній системі прикордонного відомства на стадії модернізації. 

Основна частина. Ключовим питанням ефективного функціонування складових ІІТС 
та системи в цілому є забезпечення надійності інформації, яка в ній циркулює. Під 
надійністю інформації будемо розуміти її комплексну властивість протидіяти загрозам, які 
розділені на чотири типи [3], а саме: конфіденційності, цілісності, доступності, 
спостереженості.  

Питанням класифікації загроз інформації присвячено багато досліджень. В роботах В. 
Ліпкана, А. Логінова, Б. Кузьменка, О. Чайковської, С. Гуцу, А. Погребняка класифікація 
загроз інформації розглянута також і в аспекті інформаційної безпеки. Разом з цим, 
особливість функціонування ІІТС «Гарт» вимагає додаткових досліджень, а саме 
забезпечення надійності інформації на стадії модернізації. Вказана проблема існує в ситуації, 
коли надійність інформації забезпечена окремо як у старій так і в новій версіях спеціального 
програмного забезпечення, але при спільному функціонуванні обох версій в гетерогенному 
середовищі ІІТС в загальному випадку надійність інформації буде не забезпечена. 

Аналіз функціонування ІІТС «Гарт» показав, що експлуатація відомчої інформаційно-
телекомунікаційної системи здійснюється 4-ма категоріями персоналу: 

перша категорія – персонал підрозділів зв’язку, автоматизації та захисту інформації, 
якій здійснює розгортання, налагодження та введення в експлуатацію всіх складових ІІТС, а 
також персонал організації розробника програмно-апаратного забезпечення, який 
безпосередньо здійснює розробку системи. Вказаний персонал має безпосередній доступ до 
апаратних складових, програмного забезпечення, засобів комунікації, засобів забезпечення 
політики безпеки та інше; 

друга категорія – персонал органів та підрозділів охорони кордону (за винятком першої 
категорії) яким надано доступ до використання в повсякденній діяльності складових 
відомчої корпоративної системи; 

третя категорія – персонал органів та підрозділів охорони кордону (за винятком першої 
та другої категорій) у яких відсутній доступ до ІІТС «Гарт», а також персонал організації 
розробника програмно-апаратного забезпечення, який безпосередньо не здійснює розробку 
системи та не має доступу до системи; 

четверта категорія – всі інші особи, які опосередковано причетні до функціонування 
інформаційної системи прикордонного відомства (співробітники організацій які надають в 
оренду канали зв’язку, подорожуючі та інші). Вказана категорія є найбільш небезпечною, так 
як вона знаходиться поза межами впливу прикордонного відомства. Під цю категорію 
підпадають особи, що реалізують загрози національній безпеці України, а саме загрози 
кібербезпеці і безпеці інформаційних ресурсів [7].  

Агрегуючи типи загроз, які наведені в [3] в статті під загрозою в загальному розумінні 
будемо розуміти подію або дію,  яка може викликати порушення функціонування ІІТС,  
включаючи спотворення, знищення або несанкціоноване використання (розмноження) 
оброблюваної і збереженої в ній інформації та неможливість відслідковування дій персоналу 
з інформацією. 

Окремі автори [4, 5] вносять в класифікацію загроз надійності інформацію такий 
фактор, як навмисність (помилковість) дій користувача. Разом із тим, з точки зору кінцевого 
результату функціонування системи, це не має значення. У випадку, наприклад, знищення 
інформації порушується вимога доступності без врахування мотивів користувача (навмисні 
вони чи помилкові). Тому, класифікацію загроз надійності інформації, викликаних стадією 
модернізації ІІТС доцільно здійснити з урахуванням впливу програмно-апаратних засобів та 
можливостей користувачів системи (рис. 1). 
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Рис. 1. Класифікація загроз надійності інформації, викликаних стадією модернізації 

ІІТС 
 
До першої групи необхідно віднести загрози, пов'язані з надійністю програмно-

технічних засобів ІІТС. Вони пов'язані з раптовим тимчасовим припиненням або 
порушенням роботи ІТС і ведуть до втрат інформації та управління об'єктами в ІТС 
управління.  

До другої групи необхідно віднести загрози пов'язані з випадковими ненавмисними та 
навмисними діями користувачів, помилками адміністраторів, управлінського персоналу та 
інших і ведуть до модифікації (спотворення) чи знищення інформації, порушення виконання 
ІІТС своїх функцій, помилок в роботі програм і засобах управління безпекою ІТС, отримання 
особистих привілеїв і спрямовані на нанесення шкоди ІІТС. Дана група загроз є найбільш 
чисельною.  

Загрози першої групи, як правило, обумовлені технічним станом апаратної складової 
гетерогенного середовища ІІТС та описуються відомими функціональними залежностями 
теорії надійності,  тому в рамках цієї статті розглядатись не будуть.  Розглянемо можливі 
реалізації загроз другої групи на надійність інформації на стадії модернізації ІІТС (таблиця 
1), а саме:  

1) маскування під законного користувача, за рахунок неузгодженості систем захисту 
інформації різних версій (відсутності такої в нових (старих) компонентах ІТС);  
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2) друк або виведення на екран (передавання в канал зв’язку) великого числа файлів 
(даних) з метою забезпечення витоку інформації по новим доданим каналам, які порушують 
системні правила розмежування доступу; 

3) проникнення в систему управління захистом інформації з метою зміни її 
характеристик через загальне поле даних;  

4) організація відмови для користувачів нової версії спеціального програмного 
забезпечення у використанні ресурсів старих версій;  

5) передача інформації невірному користувачу через неузгодженість параметрів нової 
і старої ІТС; 

6) умисне руйнування ресурсів при перенесенні їх у нове середовище;  
7) введення некоректних даних через невідповідність форматів;  
8) перехоплення чужих повідомлень; 
9) незаконне копіювання або крадіжка носіїв інформації існуючої ІІТС; 
10) викрадення або незаконне копіювання інформації із складових які були вилучені зі 

складу ІІТС в процесі модернізації (ремонту); 
11) породження правдоподібних повідомлень або модифікація повідомлень, які 

передаються за рахунок вбудовування сторонніх обробників;  
12) спотворення програм, впровадження вірусів і "троянських коней"; 
13) установка розвідувальної апаратури (закладок) в нові (існуючі) АПК; 
14) спостереження за діями (результатом діяльності) авторизованих користувачів. 
 

Таблиця 1 
Реалізація загроз надійності інформації категоріями персоналу 

Пункти реалізації загроз Категорії 
персоналу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Перша + + – + – + – – + + + + + + 
Друга + + + – + – + – + + + – + + 
Третя – – + – – – – + + + – – + + 
Четверта – – – – – – – + + + – – – + 

 
Наочно, що персонал першої та другої категорії, який має безпосередній доступ до 

інформаційних ресурсів прикордонного відомства може реалізовувати найбільшу кількість 
загроз. Разом із тим, суворий відбір персоналу на посади, пов’язані з обробкою прикордонної 
інформації та контроль за їхніми діями дозволяє забезпечити надійність інформації на 
достатньому рівні. Особи третьої та четвертої категорій не контролюються відомчими 
підрозділами захисту інформації. Це створює передумови до серйозних загроз надійності 
інформації, зокрема складовим конфіденційності та спостережливості. 

Висновки. Аналіз наведеного переліку загроз інформації в ІІТС властивих на стадії 
модернізації свідчить, що в цей період мають місце певні особливості, які дозволяють 
безконтрольно маніпулювати інформацією як персоналом ІІТС так і сторонніми особами,  а 
також таємно отримувати доступ до оброблюваної інформації, навіть на значній відстані від 
АРМ. 

В подальших дослідженнях пропонується сформувати аналітичні залежності між 
групами загроз та складовими надійності інформації: конфіденційності, цілісності, 
доступності та спостереженості. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ УГРОЗ ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕГРИРОВАННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЩРРЩЙ СИСТЕМЕ ПОГРАНИЧНОГО 
ВЕДОМСТВА НА ЭТАПЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 

 
Функционирования интегрированной информационно-телекоммуникационной системы 

"Гарт" Государственной пограничной службы Украины осуществляется в условиях ведения 
против государства гибридной войны, реформирования системы государственного управления, 
сектора безопасности и обороны Украины, ее интеграции в европейское и мировое 
демократическое сообщество. Постоянное совершенствование существующих и внедрение 
новых информационно-телекоммуникационных систем выявляет проблему защиты 
информации и в условиях совместного использования как старых, так и новых версий 
программной и аппаратной среды. Первоочередным этапом в создании надежной и 
эффективной защиты информации в ведомственной корпоративной системе является анализ и 
классификация возможных угроз информации. 

В статье на основании анализа условий функционирования ведомственной 
информационно-телекоммуникационной системы на стадии модернизации приведена 
классификация угроз надежности информации. 

Ключевые слова: угроза информации, защита информации, интегрированная 
информационно-телекоммуникационная система. 

 
Ph.D. Strelbitskiy M.A. 

CLASSIFICATION OF THREATS TO INFORMATION IN OF INTEGRATED 
INFORMATION AND TELECOMMUNICATIONS SYSTEM BORDER AGENCY AT THE STAGE 

MODERNIZATION 
 
Operation of integrated information and telecommunications system "Gart" State Border Service of 

Ukraine carried out in conditions of the hybrid war, the reform of public administration, defense and 
security sector of Ukraine and its integration into European and world democratic community. 
Continuous improvement of existing and introduction of new information and telecommunications 
systems reveals the problem of information security and in terms of sharing of both old and new versions 
of software and hardware environment. The primary step in creating a reliable and effective information 
security in departmental corporate system is the analysis and classification of possible threats to the 
information. 

The article is based on analysis of operating conditions departmental information and 
telecommunication systems at the stage of upgrading the classification of threats to the reliability of the 
information. 

Keywords: threat information, information security, integrated information-telecommunication 
system. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ  

АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 
 
У статті розглядаються основні форми використання  автоматизованих інформаційних 

систем для підвищення ефективності та оптимізації навчального процесу. Розглядаються 
принципи, що використовуються як основні та додаткові принципи використання АІС, 
проведений аналіз конфігурації автоматизованої інформаційної систем. Дотримання цих 
принципів необхідно при виконанні робіт на всіх стадіях створення й функціонування  системи і 
як спосіб підвищення якості навчального процесу дистанційної форми навчання. 

Ключові слова: автоматизована інформаційна система(АІС), інформаційні технології, 
інформаційні системи,  підвищення ефективності, оптимізація 
 

Вступ.  Сучасне суспільство вступило в новий етап свого розвитку - формується нове 
інформаційне співтовариство, у якому інформація та інформаційні процеси стають однією з 
найважливіших складових життєдіяльності людини, що обумовлено зростаючими в ньому 
процесами глобальної інформатизації різних сфер діяльності людей. Використання 
інформаційних технологій (ІТ) та автоматизованих інформаційних систем (АІС) дозволяє 
підсилити інструментальні, технологічні та інтелектуальні можливості людини, визволити 
творчий потенціал особистості за рахунок економії часу при обробці інформації різного типу 
і передачі комп'ютеру виконання деяких видів найбільш рутинної роботи людини. Процеси 
активної інформатизації відіграють основну роль у становленні сучасного інформаційного 
суспільства, коли головним об'єктом керування стають не матеріальні об'єкти, а інтелект, 
ідеї, образи, знання; коли більшість працюючих людей зайняті виробництвом, зберіганням, 
переробкою та реалізацією інформації, особливо вищою її формою - знань. Тому визначення 
інформатизації як елементу навчання де розуміється процес, спрямований на реалізацію 
задуму підвищення якості змісту навчання, проведення досліджень і розробок, 
впровадження, супровід і розвиток, заміну традиційних інформаційних технологій на більше 
ефективні в усі видах діяльності в національній системі навчання є дуже актуальним на 
сьогоднішній день. 

Постановка проблеми. Оптимізація навчального процесу дистанційної форми 
навчання має на меті забезпечити ефективне функціонування АІС і взаємодія ІТ з фахівцями, 
що використають у сфері діяльності конкретного об'єкту ПК та розвинені засоби комунікації 
для виконання своїх професійних завдань і прийняття управлінських рішень. Тому саме 
якісне впровадження АІС забезпечує створення такої системи, що здатна функціонувати при 
постійному вдосконалюванні її технічних, програмних та інформаційних складових  - її 
технологічної основи. Масове впровадження АІС зажадало розробки єдиних теоретичних 
положень, методичних підходів до їхнього створення та функціонування. Без цього 
неможлива взаємодія різних об'єктів, їхнє нормальне функціонування у складному 
багаторівневому навчальному комплексі. Ще сформульовані академіком В. М. Глушковим 
науково-методичні положення та практичні рекомендації із використання автоматизованих 
інформаційних систем у наш час використовуються як основні принципи використання АІС: 
системності, розвитку, сумісності, стандартизації і уніфікації, ефективності [1].  

Принцип системності є важливим при створенні, функціонуванні та розвитку АІС. Він 
дозволяє підійти до досліджуваного об'єкту як єдиному цілому. Це дозволяє виявити на цій 
основі різноманітні типи зв'язків між структурними елементами, що забезпечують цілісність 
всієї системи та установити напрямки діяльності системи і реалізовані нею конкретні 
функції. Системний підхід припускає проведення необхідного аналізу. При  аналізі система 
або її елемент розглядаються як частина системи більш високого порядку.  Тут особлива 
увага приділяється інформаційним зв'язкам - установлюється їхнє число, виділяються й 
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аналізуються ті зв'язки, які обумовлені метою вивчення системи, а потім вибираються 
найбільш кращу цільову функцію. При менш детальному аналізі вивчається структура 
об'єкта, аналізуються її складові елементи з погляду їхніх функціональних характеристик, що 
проявляються через зв'язки з іншими елементами й зовнішнім середовищем. Практичне 
значення системного підходу полягає в тому, що вони дозволяють у доступній для аналізу 
формі не тільки відбити все істотне, що цікавить користувача системи, але й використати ПК 
для дослідження поводження системи в конкретних умовах.  Тому розробка АІС на базі 
системного підходу дозволяє знаходити оптимальний варіант структури системи і тим самим 
забезпечувати найбільшу ефективність її функціонування.  

Принцип розвитку полягає в тому, що АІС створюється  та використовується із 
врахуванням можливості постійного поповнення і відновлення функцій системи й видів її 
забезпечень. Тому передбачається, що автоматизована інформаційна система повинна 
нарощувати свої обчислювальні потужності, оснащуватися новими технічними та 
програмними засобами, бути здатною постійно розширювати та обновляти коло завдань і 
інформаційний фонд який створюється у вигляді системи баз даних.  

Принцип сумісності полягає в забезпеченні здатності взаємодії АІС різних видів, рівнів 
у процесі їхнього спільного функціонування. Тому реалізація принципу сумісності дозволяє 
забезпечити нормальне функціонування об'єктів, підвищити ефективність керування.  

Принцип стандартизації та уніфікації полягає у необхідності застосування типових, 
уніфікованих і стандартизованих елементів функціонування АІС. Впровадження в практику 
створення й розвитку АІС цього принципу дозволяє скоротити витрати на створення  при 
максимально можливому використанні накопиченого досвіду.  

Принцип ефективності полягає в досягненні раціонального співвідношення між  
витратами на створення АИС і цільовим ефектом, одержуваним при її функціонуванні.  

Крім основних принципів для оптимізація навчального процесу дистанційної форми 
навчання виділяють також ряд додаткових принципів, що деталізують загальні. Дотримання 
кожного із цих додаткових принципів дозволяє одержати певний ефект. Один з них принцип 
декомпозиції  - використається при вивченні особливостей, властивостей елементів і системи 
в цілому. Заснований на поділі системи на частини, виділенні окремих комплексів робіт, що 
створює умови для більше ефективного  аналізу та використання.  Принцип першого 
керівника припускає закріплення відповідальності при створенні системи за замовником - 
керівником підприємства, організації тобто майбутнім користувачем, що відповідає за 
запровадження в дію й функціонування АІС. Принцип нових завдань - пошук постійного 
розширення можливостей системи, удосконалювання процесу керування, одержання 
додаткових показників з метою оптимізувати рішення. Це може супроводжуватися 
постановкою і реалізацією при використанні ПК та інших технічних засобів. Принцип 
автоматизації інформаційних потоків і документообігу передбачає комплексне використання 
технічних засобів на всіх стадіях проходження інформації від моменту її реєстрації до  
одержання результатних показників і формування рішень.  Принцип абстрагування полягає у 
виділенні істотних аспектів системи й відволіканні від несуттєвих із метою подання 
проблеми в більше простому загальному виді, зручному для аналізу та роботи. Принцип 
формалізації полягає в необхідності методичного підходу до рішення проблеми, 
використанню формалізованих методів опису та моделювання досліджуваних процесів, 
включаючи функціонування системи. Принцип концептуальної спільності полягає в 
неухильному проходженні єдиної методології на всіх етапах роботи автоматизованої системи 
й всіх її складових. Принцип несуперечності й повноти полягає в наявності всіх необхідних 
елементів у створеній системі й погодженій їхній взаємодії. Принцип незалежності даних 
припускає, що моделі даних повинні бути проаналізовані й спроектовані незалежно від 
процесів їхньої обробки, а також від їхньої фізичної структури й розподілу в технічному 
середовищі АІС. Принцип доступу кінцевого користувача полягає в тому, що користувач 
повинен мати засоби доступу до бази даних, які він може використати безпосередньо.  
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Дотримання наведених вище принципів необхідно при виконанні робіт на всіх стадіях 
створення й функціонування  системи і як спосіб підвищення ефективності та оптимізації 
навчального процесу дистанційної форми навчання за допомогою автоматизованих 
інформаційних систем, тобто протягом усього їхнього життєвого циклу.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Для підвищення ефективності навчання за 
допомогою автоматизованих інформаційних систем використовується та розуміється 
цілеспрямована діяльність по розробці і впровадженню інформаційних технологій: 

- у навчальний процес для підготовки студентів в умовах сучасного інформаційного 
суспільства; підвищення якості загальноосвітньої й професійної підготовки фахівців на 
основі широкого використання інформаційних технологій; 

- у керування системою освіти для підвищення ефективності і якості процесами 
керування; 

- у методичну та науково-педагогічну діяльність для підвищення якості роботи 
викладачів; розробки й впровадженню нових освітніх технологій на основі використання 
інформаційних технологій. 

 Одними з важливих завдань підвищення ефективності навчального процесу 
дистанційної форми навчання за допомогою АІС є [2]:  

- підвищення якості підготовки студентів на основі використання в навчальному 
процесі сучасних інформаційних технологій; 

- застосування активних методів навчання, підвищення творчої та інтелектуальної 
складових навчальної діяльності; 

- інтеграція різних видів освітньої діяльності; 
- адаптація автоматизованих інформаційних систем та інформаційних технологій 

навчання до індивідуальних особливостей студента; 
- розробка нових інформаційних технологій навчання, що сприяють активізації 

пізнавальної діяльності студентів і підвищенню мотивації на освоєння засобів та методів АІС 
для ефективного застосування в професійній діяльності; 

- забезпечення безперервності та наступності у навчанні; 
- розробка інформаційних технологій дистанційного навчання; 
- удосконалювання програмно-методичного забезпечення навчального процесу у вузі; 
- впровадження інформаційних технологій навчання в процес спеціальної професійної 

підготовки фахівців різного профілю. 
Однієї з важливих завдань АІС навчання є формування інформаційної культури 

фахівця, рівень сформованості якої визначається знаннями про інформацію, інформаційні 
процеси, моделях і технологіях, а також уміннями та навичками застосування засобів і 
методів обробки й аналізу інформації в різних видах діяльності і умінням використати 
сучасні інформаційні технології в професійній діяльності. 

В сучасних умовах розвитку навчального процесу дистанційної форми навчання за 
допомогою автоматизованих інформаційних систем проявляються наступні тенденції: 

- формування повної системи безперервної освіти як універсальної форми діяльності, 
спрямованої на постійний розвиток особистості людини протягом всього життя; 

- створення єдиного інформаційного освітнього простору вузу; 
- широке та активне впровадження нових засобів і методів навчання, орієнтованих на 

використання сучасних інформаційних технологій; 
- синтез засобів і методів традиційного та комп'ютерного навчання. 
Підвищення ефективності навчального процесу дистанційної форми навчання за 

допомогою автоматизованих інформаційних систем має ряд достоїнств.  У сукупності вони 
дозволяють говорити про системний вплив навчальний процес.  

В даному випадку удосконалюються методи та технології формування змісту навчання. 
Система дистанційного навчання стає більше гнучкою за рахунок автоматизації багатьох 
процесів. Сучасні методи організації навчального матеріалу підвищують ефективність його 
використання. Також підвищується оперативність і адекватність механізмів керування 
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системою навчання. Наявність своєчасної і достовірної інформації, комп'ютерних 
інструментів для її обробки та аналізу дозволяє приймати більш зважені рішення саме тоді,  
коли в них назріла необхідність. Розвиваються здатності викладачів і студентів, їхнього 
знання, уміння та навички самоосвіти. Скорочуються психологічні навантаження за рахунок 
автоматизації рутинних операцій, чіткого виявлення точок застосування зусиль. За рахунок 
впровадження автоматизованих інформаційних технологій навчальний процес стає більше 
індивідуалізованим та диференційованим - більше ефективним. Навички роботи на 
персональному комп'ютері, уміння шукати потрібну інформацію в Інтернеті підвищує 
мотивацію до навчання, її результативність. 

Інформаційні технології дозволяють по-новому організувати взаємодію викладачів та 
студентів. Сучасні інформаційні комунікаційні засоби допомагають перетворити передачу 
знань у спільну навчальну діяльність, зблизити позиції, активізувати їхній творчий 
потенціал. Автоматизовані інформаційні системи навчання підтримують інтеграційні 
тенденції пізнання закономірностей навколишнього світу, збільшує можливості для розвитку 
особистості. Інформаційне середовище навчання підвищує рівень активності студентів, 
розвиває здатності альтернативного мислення [2]. Формується вміння розробляти стратегію 
пошуку рішень як навчальних, так і практичних завдань та прогнозувати результати своєї 
діяльності. 

Окрім позитивних тенденцій впровадження АІС існують і нові проблеми. Повсюдне 
використання інформаційних технологій приводить до згортання соціальних контактів, 
скороченню практики соціальної взаємодії та спілкування, розвивається індивідуалізм. 
Загалом ці процеси об'єктивні і усунути їх не можна в принципі. Можна лише говорити про 
систему заходів, що компенсують ці процеси та можуть істотно згладити негативні тенденції. 

Завжди найбільші труднощі представляв перехід від стандартних операцій з 
навчальною інформацією до самостійних практичних дій по її застосуванню. Психологічною 
мовою це є проблема переходу від думки до дії. Постійна взаємодія із комп'ютером може ще 
більше ускладнювати такий перехід. Студент звикає працювати зі цифровими системами, у 
той час як логіка практичної діяльності зовсім інша.  Це в меншому ступені стосується тих,  
чия майбутня професійна діяльність буде пов'язана з інформаційними технологіями. Певні 
труднощі та негативні моменти виникають у результаті застосування сучасних пошуково-
навігаційних систем. Нелінійна структура знайденої інформації піддає студента спокусі 
випливати по пропонованих посиланнях. При некваліфікованому використанні це може 
відволікти від основного викладу навчального матеріалу. Ще одна причина це надлишок 
інформації, "інформаційний шум" або "інформаційне сміття", що супроводжує практично 
будь-який запит у мережу Інтернет.  

Навчальний діалог студента і комп'ютера досить обмежений по своїй логіці. 
Обговорювати завдання по деяких предметах в такому діалозі не виходить.  Як наслідок,  
навчальний матеріал починає дробитися на дрібні фрагменти. Сучасні комп'ютерні тести - 
самий яскравий прояв цієї тенденції. У багатьох випадках їхнє використання педагогічно 
виправдане й необхідно. Але доведення подібних підходів до абсурду може привести до 
того, на що сьогодні скаржаться ректора вузів.  

Звернемо увагу, що спілкування з комп'ютером скорочує живе спілкування викладачів і 
студентів, студентів між собою, а воно і так обмежене в навчальному процесі. Це особливо 
характерно для студентів, що навчаються дистанційно. Орган об'єктивізації мислення 
людини - мова - виявляється виключеним протягом декількох років навчання. Студент не 
одержує достатньої практики діалогічного спілкування, формування та формулювання думки 
професійною мовою. Не можна забувати про те, що надмірне використання засобів 
інформаційних технологій негативно відбивається на здоров'я 

Проблеми й перспективи підвищення ефективності та оптимізація навчального процесу 
дистанційної форми навчання за допомогою автоматизованих інформаційних систем. 
Успішне впровадження АІС породжує ряд соціальних проблем . Їх не можна віднести до 
категорії "недоліків", проте вони є. Широке впровадження автоматизованих інформаційних 
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технологій в освітню практику породжує соціальну напругу серед викладачів. Керівництво 
системи навчання вимагає від викладачів масової комп'ютерної грамотності. Вони змушені 
йти на відповідні курси бо усі розуміють:  час прийшов.  Викладачі,  що одержали тільки 
базові знання й уміння, починають імітувати використання комп'ютера у своїй професійній 
практиці. Також є проблема масового навчання вдома [1]. Можливість одержувати знання 
екстерном була узаконена не дуже давно. З екстернатом проблем родина одержувала більше, 
ніж переваг. Потім у великих вузівських центрах стала поступово формуватися нова 
тенденція. Екстернат став розвиватися серед випускних класів, що вчаться. Вони, як 
правило, готувалися надходити в конкретний вуз, відвідували спеціальні підготовчі курси. 
Непрофільні предмети при цьому намагалися освоювати малою кров'ю. Введення єдиного 
державного іспиту у формі централізованого тестування сформувало серед випускників ще 
одну тенденцію. Поширення тестових форм контролю згодом приведе до того, що тенденція 
перекочує з молодші паралелі. Навчальні програмні продукти нового покоління, поява яких 
витає в повітрі, може зробити це явище масовим.  

Перспективи підвищення ефективності навчального процесу дистанційної форми 
навчання за допомогою автоматизованих інформаційних систем.  Вона лежить у сфері 
модернізації механізмів керування на всіх рівнях системи освіти та навчання.  Цю проблему 
можна вчасно відстежити по відхиленню заданих показників від припустимих відомих 
значень, провести аналіз причин та вжити заходів. Зробити це без АІС та інформаційних 
технологій, без комп'ютерної обробки та аналізу даних - неможливо в принципі. Головна 
складність - виявити всі необхідні параметри, їхній зв'язок із реальними діловими процесами, 
механізми та алгоритми їхнього аналізу й оцінки, розробити технології прийняття 
ефективних рішень. Інформаційні технології дозволяють значно скоротити час, що 
витрачається на рутинні справи, звільнивши студента для більше цікавих занять.   

При використані АІС можлива індивідуальна освітня програма - це значно більше, ніж 
набір програм і курсів, обраних для навчання. Вона повинна задавати послідовність і темп 
навчання, ураховувати здатності студента, накопичений багаж знань, особисті пристрасті по 
формах і методам навчання. Тобто, безліч взаємозалежних факторів, які в комплексі можна 
відстежити й оцінити тільки за допомогою сучасних інформаційних технологій. Одна із 
ключових проблем нинішньої навчальної системи полягає у тому,  що в багатьох студентів 
пробіли в знаннях накопичуються як сніжний ком.  Тільки сучасні інформаційні технології 
допоможуть вирішити цю проблему якісно [1].  І тут комп'ютерне тестування може та 
повинно зіграти провідну роль. Використання автоматизованих інформаційних систем та 
інформаційних технологій для організації своєчасного, корисного, необтяжливого 
спілкування, здатна в корені змінити ситуацію. 

Висновки. У статті проаналізовано аспекти використання сучасних автоматизованих 
інформаційних систем та технологій для підвищення ефективності дистанційного 
навчального процесу. Загалом охарактеризовані напрямки впровадження автоматизованих 
інформаційних систем та технологій в дистанційний навчальний процес. Було розглянуто 
проблеми, що  виникають при впроваджені АІС, розглянуто позитивні та негативні тенденції 
розвитку ІТ. Також проведено аналіз принципів та методів підвищення ефективності, що 
базується на особливостях використання комп’ютерів, що управляють процесом 
дистанційного навчання. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
В статье рассматриваются аспекты использования современных автоматизированных 

информационных технологий для повышения эффективности и оптимизации учебного 
процесса. Охарактеризованы направления внедрения информационных технологий в учебный 
процесс. Рассматриваются проблемы, связанные с практикой профессиональной подготовки, 
проведен анализ реальной технической конфигурации автоматизированной информационной 
обучающей системы которая представлена в виде некоторой условной автоматизированной 
обучающей аудитории. 

Ключевые слова: автоматизированная информационная система, информационные 
технологии, информационные системы, информационные образовательные технологии, 
повышение эффективности, оптимизация. 

 
Ph.D. Khmelnitsky Yu.V., Hvozdytskyy L.E., Ph.D., Diachuk A.A., Rjaba L.A. 

IMPROVED LEARNING THROUGH AUTOMATED INFORMATION SYSTEMS 
 
The article deals with aspects of the use of an automatic information technology to improve and 

optimize the learning process. We characterize areas of information technology in the learning process. 
The problems associated with the practice of training, the analysis of the real configuration of automated 
information systems training is presented in the form of some conventional automated classrooms.  

Keywords: automated information systems, information technology, information systems, 
information technology education, efficiency, optimization. 
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ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО-

ОРІЄНТОВАНОГО АУДІЮВАННЯ 
 

У статті розглядаються особливості мотивації курсантів вищих військових навчальних 
закладів до навчання іншомовного професійно-орієнтованого аудіювання; здійснено аналіз 
структури мотивації майбутніх офіцерів до оволодіння іноземною мовою, наведено 
експериментальні дані щодо значущості професійно спрямованого аудіювання для майбутніх 
офіцерів, характеру ставлення курсантів до оволодіння професійно-орієнтованим аудіюванням.  

Ключові слова: майбутні офіцери, професійно-орієнтоване аудіювання, мотивація, 
структура мотивації, значущість професійно спрямованого аудіювання, характер ставлення до 
оволодіння професійно-орієнтованим аудіюванням. 

 
Актуальність проблеми. Нова гуманістична парадигма в освіті передбачає 

формування фахівця, який здатний до співробітництва у будь-якій сфері професійної 
діяльності, вміє слухати та чути співрозмовника. Розвиток військового співробітництва 
України з іншими країнами, розширення обміну інформацією у військовій галузі обумовлює 
зростання ролі іноземної мови у фаховій підготовці майбутнього офіцера. Значну роль у 
формуванні комунікативної компетентності майбутнього офіцера відіграють уміння 
професійно-орієнтованого аудіювання. Помітний внесок у дослідження проблеми навчання 
аудіювання зробили М.Вайсбурд, Н.Єлухіна, С.Золотницька, В.Сатінова, Л.Цесарський. 
Зокрема вимоги до текстів для аудіювання та основні труднощі слухового сприймання 
висвітлено у працях Н.Єлухіної; особливості розвитку аудіативних умінь і навичок – у 
роботах М.Вайсбурд, систему вправ для навчання учнів розуміння усного мовлення 
досліджено у працях С.Золотницької. Окремі питання теорії й практики формування 
аудіативних умінь і навичок знайшли відображення в сучасних дослідженнях Г.Архипова,  
Г.Бакушевої, І.Зимньої, В.Ільїної, Ф.Ісхакової, Б.Коссова, Г.Чистякової та ін. 

Формулювання цілей статті. Мета даної статті полягає у дослідженні мотивів 
вивчення курсантами ВВНЗ іноземної мови за професійним спрямуванням та оволодіння 
майбутніми офіцерами професійно-орієнтованим аудіюванням. 

Виклад основного матеріалу. У нашому дослідженні ми виходили з того, що мотив – 
це внутрішнє прагнення особистості до певного виду активності (діяльності, спілкування, 
поведінки), пов’язане із задоволенням певної потреби [5]. Відповідно до закону Йеркса-
Додсона, ефективність діяльності взаємопов’язана із силою мотивації, тобто більш сильне 
спонукання до дії обумовлює вищу результативність діяльності. 

Ми погоджуємось з думкою К. Гуревича, який вважає, що обов’язкова та беззаперечна 
умова досягнення успіху в діяльності незалежно від загального та розумового потенціалу 
людини, полягає в позитивній мотивації, у глибокій зацікавленості, у прагненні до 
досягнення мети цієї діяльності [2, с. 10].  

З урахуванням відношення мотиву до змісту діяльності, виокремлюють внутрішні та 
зовнішні мотиви. Зовнішня мотиваційна система особистості пов’язана з інструментальною 
діяльністю, зовнішньою системою контролю [4, с. 36], матеріальним та моральним 
стимулюванням [3, с. 19]. У зв’язку з цим зовнішні мотиви не можуть бути мотиваційною 
основою повноцінної професійно-орієнтованої мовної підготовки майбутніх офіцерів. На 
відміну від неї внутрішня мотивація пов’язана із спрямованістю курсанта на самовираження, 
саморозвиток, самореалізацію [3, с. 19].  
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Зовнішня і внутрішня мотивація протиставлені одне одному: високий рівень зовнішньої 
мотивації обумовлює зниження внутрішньо мотивованої активності курсантів.  

Вивчення характеру мотивації діяльності курсантів з оволодіння професійно-
орієнтованим аудіюванням передбачало діагностику структури мотивації майбутніх офіцерів 
до оволодіння іноземною мовою, дослідження значущості професійно спрямованого 
аудіювання для майбутніх офіцерів у процесі їх професійного зростання та самореалізації, 
вивчення характеру ставлення курсантів до оволодіння професійно-орієнтованим 
аудіюванням. 

Дані про характер мотивації діяльності майбутніх офіцерів з формування у них умінь 
професійно-орієнтованого аудіювання було отримано за допомогою анкетування, шкалування, 
спостереження і проведення бесід з курсантами. 

Для з’ясування структури мотивації майбутніх офіцерів проводилося анкетування за 
методикою К.  Земфіра в модифікації А.  Реана [1],  адаптованої відповідно до специфіки 
дослідження. Використана методика базується на концепції внутрішньої та зовнішньої 
мотивації. Так, якщо для курсанта пріоритетним є саме спілкування іноземною мовою то 
домінантною визначається внутрішня мотивація. Якщо мотивами вивчення іноземної мови 
виступає не зацікавленість курсанта в іншомовному спілкуванні, а інші фактори (прагнення 
до кар’єрного росту, бажання зайняти престижне місце в суспільстві тощо), можна говорити 
про відсутність комунікативної спрямованості та переважання у курсантів зовнішньої 
мотивації вивчення іноземної мови. До окремої групи належать мотиви, які містять часткову 
комунікативну спрямованість, а знання іноземної мови виступають засобом самореалізації 
особистості. Мотиви, частково пов’язані з комунікативною спрямованістю та не пов’язані з 
нею, були віднесені до зовнішньої мотивації.  

Під час обробки результатів підраховувалися показники комунікативної спрямованості 
(КС), часткової комунікативної спрямованості (ЧКС) та відсутності комунікативної 
спрямованості (ВКС) відповідно до таких ключів [1,  с. 280]: 

 

КС=
3

321 -+-+- оцінкаоцінкаоцінка  ;                                                 (1) 

ЧКС=
4

7654 -+-+-+- оцінкаоцінкаоцінкаоцінка  ;                                       (2) 

ВКС=
4

111098 -+-+-+- оцінкаоцінкаоцінкаоцінка  ,                           (3) 

 
де КС – група мотивів, які містять комунікативну спрямованість; 
ЧКС – група мотивів, які містять часткову комунікативну спрямованість; 
ВКС – група мотивів, які не містять комунікативної спрямованості; 
оцінка-1 – оцінка-11 – рангове місце мотиву відповідно до табл.1. 
На основі отриманих результатів визначався мотиваційний комплекс особистості, тобто 

тип співвідношення трьох груп мотивів: КС, ЧКС та ВКС. До найбільш оптимальних 
мотиваційних комплексів слід віднести співвідношення КС > ЧКС > ВКС та 
КС = ЧКС > ВКС. Найгіршим мотиваційним комплексом є тип ВКС > ЧКС > КС. 

Під час анкетування респондентам було запропоновано назвати мотиви вивчення іноземної 
мови під час навчання у ВВНЗ та в порядку значимості для себе визначити їх рангове місце. 
Результати анкетного опитування подано в табл. 1. 
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Таблиця 1 

Мотиви вивчення курсантами ВВНЗ іноземної мови професійного спрямування 

№ Мотиви вивчення іноземної мови Кількість 
балів 

Рангове 
місце 

1. Можливість професійно-спрямованого спілкування з 
носіями мови 

   37 3 

2. Бажання орієнтуватися в соціокультурному середовищі 
інших країн 

63 10 

3. Можливість розуміти оригінальні аудіо тексти (аудіокниги, 
радіо/телепередачі, фільми) 

57 9 

4. Бажання використовувати знання іноземної мови з метою 
професійного самовдосконалення та самореалізації 

42 4 

5. Участь у миротворчих місіях 65 11 
6. Усвідомлення в себе здібностей до вивчення іноземної 

мови 
50 7 

7. Знання іноземної мови допоможе при роботі на 
персональному комп’ютері 

46 5 

8. Можливість кар’єрного росту та бажання зайняти 
престижне місце в суспільстві 

56 8 

9. Орієнтація на отримання позитивної оцінки та похвали 29 1 
10. Бажання не відставати від однокурсників 31 2 
11. Збереження сімейних традицій 48 6 

 
Аналізуючи табл.1, ми виходили з того, що найбільш важливі мотиви вивчення 

іноземної мови мають найменшу загальну суму балів (відповідно до їх рейтингового місця), а 
найменш значущі характеризуються найбільшим загальним балом. З табл.1 видно, що 
провідними мотивами вивчення курсантами іноземної мови під час навчання у ВВНЗ є 
орієнтація на отримання позитивної оцінки та бажання не відставати від однокурсників. 
Важливу роль виконують і такі мотиви, як можливість професійно-спрямованого спілкування 
з носіями мови, бажання використовувати іноземну мову з метою професійного 
самовдосконалення та самореалізації. Наведені дані свідчать про переважання в більшості 
респондентів зовнішніх мотивів або містять часткову спрямованість на іншомовне 
спілкування під час вивчення іноземної мови.  

Ступінь значущості для майбутніх офіцерів володіння професійно-орієнтованим 
аудіюванням визначалась за допомогою 5-бальної шкали самооцінок. Для цього курсантам 
було запропоновано оцінити за 5-бальною шкалою значущість оволодіння уміннями 
професійно-орієнтованого аудіювання для успішного виконання службових обов’язків: 
5 балів відповідають оцінці «дуже важливо», 4 бали – «важливо», 3 бали – «скоріше важливо, 
ніж не важливо», 2 бали – «скоріше не важливо, ніж важливо», 1 бал – «не важливо». 
Дані, отримані в результаті опитування, дозволяють зробити висновок, що самооцінка 
курсантами різних курсів рівня значущості оволодіння уміннями професійно-орієнтованого 
аудіювання залишається майже незмінною від І до ІV років навчання у ВВНЗ: 4,2 бали – І-ІІ 
курси, 4,7 бали – ІІІ-ІV курси. Причина такої ситуації, на нашу думку, полягає в недооцінці 
викладачами вищої школи роботи з формування мотиваційного компоненту діяльності з 
навчання курсантів професійно-орієнтованого аудіювання і недостатнім врахуванням 
можливостей занять з іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки).  
Характер ставлення курсантів до оволодіння професійно-орієнтованим аудіюванням 
вивчався за допомогою опитувальника, в якому їм пропонувалось висловити своє ставлення 
до формування в себе умінь аудіювання, обравши одну відповідь з кожної групи тверджень. 
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Орієнтовні питання для визначення ставлення курсантів до оволодіння професійно-
орієнтованим аудіюванням наведено нижче: 

- Вважаю необхідним докласти усі зусилля для того, щоб навчитись розуміти 
іншомовне повідомлення при одноразовому прослуховуванні в природному темпі; 

- Мені б хотілося навчитися розуміти іншомовне повідомлення при одноразовому 
прослуховуванні в природному темпі, але це потребує багато часу, якого мені бракує; 

- Я буду навчатися розуміти іншомовне повідомлення при одноразовому 
прослуховуванні тільки якщо з’явиться нагальна необхідність в цьому; 

- Я не вважаю за потрібне  витрачати власні сили і час на розвиток уміння розуміти 
іншомовне повідомлення при одноразовому прослуховуванні в природному темпі; 
За результатами обробки отриманих відповідей було виділено 4 групи курсантів, які 
характеризуються різним ставленням до діяльності з розвитку вмінь професійно-
орієнтованого аудіювання:  

– негативне ставлення – переважає зовнішня мотивація діяльності з оволодіння уміннями 
іншомовного аудіювання – мотиви уникнення неприємностей чи дискомфорту або 
вузькоособистісні мотиви;  

– пасивне ставлення – з’являється внутрішня мотивація діяльності з оволодіння 
уміннями професійно-орієнтованого аудіювання, але мотиви мають здебільшого 
результативну спрямованість: орієнтовані на успіх і досягнення результату;  

– позитивно-усвідомлене ставлення –у курсантів виникають стійкі внутрішні мотиви 
досконало володіти уміннями іншомовного аудіювання, проявляється наполегливість у їх 
формуванні та самовдосконаленні; 

– позитивно-дієве ставлення – мотивація характеризується глибоким усвідомленням 
необхідності вивчення іноземної мови для якісного виконання службових обов’язків, 
пізнавальною потребою та відповідальністю.  

Результати опитування, проведеного з метою виявлення ставлення курсантів різних курсів до 
навчання професійно-орієнтованого аудіювання, подані в табл. 2.  

Аналіз отриманих результатів дозволяє зробити висновок про те, що для переважної 
більшості курсантів характерне пасивне ставлення до оволодіння уміннями професійно-
орієнтованого аудіювання (в середньому 44,1 % для І–ІV курсів). Значна група майбутніх 
офіцерів (24,3%) негативно ставиться до навчання професійно-орієнтованого аудіювання 
іноземною мовою.  

Таблиця 2 

Характер ставлення курсантів різних курсів до навчання  
професійно-орієнтованого аудіювання (у %) 

 
Курси Ставлення курсантів 

(190 курсантів) І-ІІ ІІІ-IV Сер.значення 

негативне 27,1 21,5 24,3 

пасивне 46,3 41,9 44,1 

позитивно-усвідомлене 14,0 23,4 18,7 

позитивно-дієве  10,2 15,6 12,9 

 
Переважання у курсантів пасивного та негативного ставлення до вивчення іноземної 

мови свідчить про несформованість ціннісного ставлення до іншомовного спілкування, 
низьку внутрішню мотивацію до оволодіння професійно-орієнтованим аудіюванням та 
недостатній розвиток пізнавального інтересу. 
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Аналіз даних табл. 1 дозволяє зробити висновок, що кількість курсантів з негативним 
ставленням до навчання професійно-орієнтованого аудіювання англійською мовою 
зменшується від І до ІV  курсу:  І-ІІ курс –  27,1  %,  ІІІ-ІV  курс –  21,5%.  На жаль,  кількість 
студентів із позитивно-дієвим ставленням до навчання професійно-орієнтованого 
аудіювання залишається майже незмінною: 12,6 % – І-ІІ курс, 13,2% – ІІІ- ІV курс. Курсанти 
пояснюють таку ситуацію переважанням нецікавих текстів, що обумовлює низький рівень 
інтересу до прослуховування аудіотекстів професійного спрямування, недостатнім 
використанням активних форм та методів роботи під час вивчення іноземної мови у ВВНЗ та 
обмеженням можливості застосовувати набуті вміння на практичних заняттях. 

Порівнявши відповіді студентів щодо їх ставлення до оволодіння професійно-
орієнтованим аудіюванням та значущості умінь іншомовного аудіювання, можна 
стверджувати, що не існує прямої залежності між самооцінкою значущості умінь  
професійно-орієнтованого аудіювання та позитивним ставленням до оволодіння даним 
видом мовленнєвої діяльності. Так, більшість курсантів вважають володіння професійно-
орієнтованим аудіюванням важливою і необхідною умовою майбутньої успішної 
професійної діяльності. Але, на жаль, багато хто з майбутніх офіцерів не бажають докладати 
власних зусиль для оволодіння уміннями професійно-орієнтованого аудіювання. 

Висновки. Отримані результати дозволяють говорити про  недостатню вмотивованість 
діяльності курсантів щодо навчання професійно-орієнтованого аудіювання. Тому 
подальшого висвітлення потребують питання підвищення рівня мотивації курсантів ВВНЗ до 
вивчення іноземної мови та оволодіння вміннями професійно-орієнтованого аудіювання. 
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Анохіна Г.П.  
ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ КУРСАНТОВ ВЫСШИХ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ К ОБУЧЕНИЮ ИНОЯЗЫЧНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННОМУ АУДИРОВАНИЮ 
 

В статье рассматриваются особенности мотивации курсантов высших военных учебных 
заведений к обучению иноязычному профессионально-ориентированному аудированию; 
проанализирована структура мотивации будущих офицеров по овладению иностранным языком, 
приведены экспериментальные данные о значимости профессионально-ориентированного 
аудирования для будущих офицеров, характера отношения курсантов к овладению 
профессионально-ориентированным аудированием. 

Ключевые слова: будущие офицеры, профессионально-ориентированное аудирование, 
мотивация, структура мотивации, значение профессионально-ориентированного аудирования, 
характер отношения к овладению профессионально-ориентированным аудированием. 
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EATURES OF THE MOTIVATION OF CADETS OF HIGHER MILITARY EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS FOR FORMATION OF PROFESSIONALLY ORIENTED LISTENING SKILLS 
 

The article deals with the problem of features of motivation of cadets of higher military educational 
institutions for formation of professionally oriented listening skills. The structure of the motivation of the 
future officers on mastering a foreign language is analyzed. Experimental data concerning the 
importance of professionally oriented listening for the future officers in the course of their professional 
growth and self-actualization are given. The nature of attitude to mastering of professionally oriented 
listening skills. 

Keywords: future officers, professionally oriented listening comprehension, motivation, structure of 
motivation, importance of professionally oriented listening comprehension, nature of attitude to mastering 
of professionally oriented listening. 

 

 

 

 

 

 

УДК 378                                                               к.пед.н., проф. Безносюк О.О. (КОГПА) 

ІННОВАЦІЇ В ПІДГОТОВЦІ ВІЙСЬКОВОГО ФАХІВЦЯ 
 
Глобалізація світової економіки торкнулась і галузі освіти. Сучасна освіта має готувати 

фахівців, компетентність яких визнавалася б у світовому освітньому просторі. Підґрунтям 
цього визнання повинна стати система міжнародних стандартів вищої освіти, аналогічно до 
того, як це відбувається у різних галузях промисловості. Пропонується модель підготовки 
військового фахівця, де військова частина нарівні з ВВНЗ бере активну участь у підготовці свого 
майбутнього офіцера. Курсанти активно беруть участь у житті військових частин і 
закінчивши ВВНЗ, стають професіоналами, офіцерами, які знають колектив частини і стають 
майстрами своєї справи. 

Ключові слова: вища освіта, військовий вищий навчальний заклад-ВВНЗ, курсант, офіцер, 
загальне управління якістю – TQM. 

 
Вступ та аналіз останніх досліджень. Стратегія розвитку вищої освіти України має 

увібрати в себе загальносвітові тенденції трансформації сутності та методів сучасної вищої 
освіти, яка у багатьох розвинутих країнах стала прискорювачем економічного зростання, 
сприяла задоволенню зростаючих потреб і розкриттю творчого потенціалу особистості, 
забезпечила впровадження нових інформаційних технологій . 

Досвід країн – економічних лідерів – переконливо свідчить, що інвестиції у розвиток 
вищої освіти і науки на рівні 3-8  %  внутрішнього валового продукту дають змогу цим 
країнам залишитися на рівні передових.  І це зрозуміло,  оскільки в умовах переходу від 
індустріального до інформаційного суспільства та економіки знань рівень розвиненості 
країни визначається рівнем розвитку особистостей, тобто інтелектуального потенціалу нації. 

У зв’язку з цим визначальною стає категорія якості освіти, причому не в традиційному 
вузькому значенні, а в більш широкому змістовому аспекті: при переході від здатності 
студента накопичувати певну інформацію до виховання вміння навчатися самостійно, 
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навичок творчого мислення, продукування нових ідей і знань, прийняття науково 
обґрунтованих рішень, також до конструктивної діяльності. Досягнути цієї мети можна через 
фундаменталізацію освіти, тобто зосередження уваги на вивченні фундаментальних законів 
суспільства і природи, введенні нових навчальних дисциплін, орієнтованих на формування 
цілісної картини світу. 

Освіта має бути інноваційною. Необхідно готувати людину, здатну ефективно 
працювати за умов змінюваності та невизначеності багатьох чинників, що впливають на 
результат, і спроможну при цьому приймати правильне рішення і домагатися його 
виконання. 

Ще одним напрямом забезпечення більшої досконалості якості вищої освіти є її 
гуманізація. Мається на увазі те, що вища освіта — не спосіб підготовки кваліфікованого 
спеціаліста, а здатність людини до розвитку і самовдосконалення. Крім того, гуманістичний 
підхід освіти передбачає пріоритет екологічних та етичних принципів. 

Сучасна вища освіта розглядається як неперервний процес. На цьому наголошено у 
численних резолюціях і документах низки міжнародних організацій, таких як ЮНЕСКО, 
конференцій у Гаазі, Токіо, Бейруті, Палермо. Так, у декларації вищої освіти, прийнятій на 
Всесвітній конференції з вищої освіти у жовтні 1998  р.  у Парижі,  зазначено,  що основне 
завдання вищої освіти – це можливість отримання вищої освіти протягом усього життя. 

Однією з ознак вищої освіти має стати її адаптивність, тобто здатність швидко і 
адекватно реагувати на нові потреби суспільства, економіки, особистості. З цією метою ВНЗ 
налагоджують тісні партнерські стосунки з органами влади, громадськими організаціями, 
роботодавцями, організовують навчання відповідно до конкретних соціальних, економічних і 
культурних потреб.  З цим пов’язана ще одна ознака,  властива вищій освіті,  –  її 
випереджальний характер. Іншим словами, вища освіта повинна не тільки реагувати на 
поточні потреби, а й випереджати очікування суспільства у підготовці спеціалістів. 

Вища освіта має також стати більш доступною для всіх, хто бажає навчатися. Її 
доступності протягом усього життя людини, незалежно від місця її проживання, мають 
сприяти сучасні інформаційні та комунікаційні технології. На сьогодні вже набули широкого 
поширення дистанційні форми навчання. 

Науково-технічний прогрес вимагає постійного оновлення знань, а це, у свою чергу, 
потребує від закладів вищої освіти, з одного боку, своєчасного перегляду навчальних 
програм і методик, удосконалення навчального процесу, а з іншого – підвищення 
компетентності професорсько - викладацького складу і персоналу ВНЗ. 

Розвиток вищої освіти безпосередньо впливає на зміни у пов’язаних із науково-
технічним прогресом ланках середньої, додипломної та післядипломної освіти, а також 
системи перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів. Тільки на основі тісної взаємодії й 
узгодженості наукових і методичних підходів усіх ланок освіти можна сподіватися на 
позитивний кінцевий результат — розвиток творчої особистості. Але без започаткування 
нової концепції взаємодії між викладачем і студентом, яка ґрунтується їм рівноправному 
партнерстві на шляху до засвоєння вже відомих знань і генерації нових, неможливо 
сподіватися на подальший прогрес у галузі вищої освіти. Для реалізації цього підходу 
найбільш прийнятними є сучасні інформаційні технології, потенціал яких найбільш повно 
розкривається через дистанційну форму навчання. Остання, у свою чергу, потребує пере 
ходу до нової форми взаємодії викладача і студентів від індивідуального навчання до 
групового навчання у так званій команді. 

Зрозуміло, що впровадження нових методів навчання ставить перед викладацьким 
складом нові додаткові вимоги,  які відмінні від тих,  що застосовувалися ще декілька років 
тому. Це стосується і розроблення лекційних матеріалів, матеріалів практичних занять, 
методологій навчання, які ґрунтуються на інформаційних та комунікаційних технологіях. 
Місія викладача як передавача і контролера знань трансформується у функції консультанта, 
який спрямовує процес навчання, коригує його і сприяє активізації творчих здібностей 
студентів. 



 266 

Глобалізація світової економіки торкнулась і галузі освіти. Сучасна освіта має готувати 
фахівців, компетентність яких визнавалася б у світовому освітньому просторі. Підґрунтям 
цього визнання повинна стати система міжнародних стандартів вищої освіти, аналогічно до 
того, як це відбувається у різних галузях промисловості. 

І ще одна ознака,  властива вищій освіті світового рівня,  —  це не тільки навчати,  а й 
виховувати свідомого члена суспільства і громадянина. 

Управління якістю є ключовою функцією управління будь-якої організації та основним 
засобом досягнення і підтримання його конкурентоспроможності. Найпотужнішим науковим 
і методологічним напрямом у XX  ст.  стало загальне управління якістю —  Total Quality 
Management(далі TQM). Цей підхід передбачає участь усього персоналу організації у 
створенні високоякісної продукції або послуги на всіх етапах її життєвого циклу від стадії 
маркетингу, проектування, виробництва, експлуатації, обслуговування до утилізації[1]. 

Один із видатних теоретиків концепції TQM Едвард Альберт Фейгенбаум зазначив, що 
якість освіти — це ключовий чинник у заочному змаганні між країнами, оскільки якість 
продукції та послуг визначається тим, як менеджери, викладачі, інженери та економісти 
думають, діють і приймають рішення щодо якості. 

Сучасна концепція TQM ґрунтується на таких принципах, як залучення вищого 
керівництва та всього персоналу, орієнтація на споживача, процесний і системний підходи, 
постійне вдосконалення якості, прийняття рішень на основі фактів, налагодження 
партнерських відносин з постачальниками[1]. 

Основна частина. Цікавим є порівняння сьогоднішніх підходів у діяльності традицій  
по працюючих ВНЗ і промислових підприємств 20-30 років тому. Якщо раніше компанія 
здійснювала жорсткий вхідний, операційний, вихідний контроль, тобто переміряла все, що 
піддавалося перевірці, то тепер вона все робить інакше. Завдяки впровадженню системи 
якості компанія впевнена у постачальниках і контролює не продукцію, а свої ключові 
процеси, вихідний контроль також відсутній. На сьогодні для того, щоб закінчити ВНЗ, 
студент має здати 150 екзаменів і заліків. Аналогічно до промислової компанії ВНЗ, який 
впровадив систему якості, може суттєво зменшити обсяги тотального контролю, 
зосередивши увагу на контролі за ключовими процесами ВНЗ. Робити це ВНЗ має у спосіб, 
який практикує сучасний бізнес, а саме і потреба і частота випробувань визначаються 
варіаціями процесу. Поки продукція перебуває у межах нормальних варіацій, вона 
переходить до наступної стадії або нового процесу. Ще одним важливим моментом є спільна 
робота ВНЗ і школи. Для того щоб до ВНЗ приходив підготовлений абітурієнт, необхідно 
забезпечити у постачальників (шкіл) якісні процеси навчання. Крім того, на протилежному 
кінці єдиного ланцюжка навчання треба забезпечити тісну співпрацю з працедавцями, разом 
з якими необхідно визначити, чому саме вчити студента, зокрема й у сфері якості. 

Зазвичай, ВНЗ, що створювали у себе власні системи якості, зосереджу вали увагу на 
навчальному процесі, створенні та документуванні методик і процедур згідно зі 
встановленими стандартом вимогами, а також здебільшого на формалізованому 
підтвердженні їх виконання. Тобто загальний не долі к версії 1994 р. щодо необхідності 
створення і підтримання актуалізованого великого за обсягом масиву нормативних 
документів системи якості не обминув і ВНЗ. У деяких випадках це стало причиною 
розчарування й опору персоналу ВНЗ,  а відтак – і відмови від продовження роботи у сфері 
якості. Типова структура системи якості, її спрямованість і зміст документації залежать від 
відповіді на ключове питання:  чи розглядати студентів як продукцію ВНЗ за аналогією з 
виробництвом промислової продукції? 

Виробнича аналогія передбачає, що студенти – це “продукт”, який випускає ВНЗ, 
абітурієнти – “сировина”, послідовність вивчення дисциплін студентами – “стадії 
оброблення продукції”, випускники – “готова продукція”, працедавці – “споживачі”, 
кількість випускників,  що отримали роботу,  – “обсяг реалізації”,  а тих,  що не знайшли її,  – 
“запаси нереалізованої продукції”, початкова заробітна плата випускників – “ціна продукції”. 
Таке розуміння ролі студента формулювало сутність системи якості, що здебільшого 



 267 

зорієнтована на організацію контролю за рівнем навченості студента й передусім спрямована 
на недопущення до “споживача” “неякісної продукції” – випускника. Подібні системи 
переважно розробляли саме технічні ВНЗ[2]. 

Проте наприкінці 90-х років XX ст. такий підхід уже не відповідав сучасним тенденціям 
розвитку вищої освіти, а також ідеології нової версії стандартів ІSО серії 9000 версії 2000 р„ 
орієнтованим відповідно на гуманізацію освіти, розвиток особистості, встановлення 
партнерських стосунків між викладачем і студентом, широке застосування інформаційних і 
комунікаційних технологій, процесний підхід і пов’язане з ним задоволення потреб як 
зовнішніх, так і внутрішніх споживачів, постійне поліпшення і зосередження уваги на 
запобіганні різноманітних невідповідностей у діяльності ВНЗ, а не на виправленні помилок. 
Стосовно студента, то у процесі навчання він постає, по-перше, як внутрішній споживач 
навчального матеріалу; по-друге – послуг, що надаються різними службами ВНЗ, такими, як 
їдальня, медпункт, бібліотека, комп’ютерні класи, гуртожиток; по-третє, як співробітник 
ВНЗ, який спільно з викладачами бере участь у науковій роботі й продукуванні нових знань; 
по-четверте, як продукція ВНЗ: на вході “сировина” – абітурієнт, на виході “готова 
продукція” –випускник. 

Надання якісної, доступної, неперервної, інноваційної, випереджальної вищої освіти, 
яка розвиватиме таланти й здібності людини, формуватиме гуманістичне світосприйняття, 
високу мотивацію до побудови демократичного суспільства і сприятиме творчій 
самореалізації особистості, ми пропонуємо в співпраці навчального закладу  і замовника. 

Основою нашого дослідження є пропозиція готувати спеціалістів інноваційно, по 
новому, щоб після закінчення ВНЗ не звучала фраза Випускнику «Забудь, що вчили в 
інституті, вчися спочатку...». 

Якщо і починати підготовку фахівців спільно із замовником, то схема Військова 
частина-Військовий інститут ідеальна, так як Міністерство оборони України є одночасно і 
"споживач", і "виробник". 

Але скільки було новаторських педагогічних ідей поховано в минулому, у нас не дуже 
бажають змін, киваючи на завантаженість, фінансування і таке інше.  

Що цікаво, це не зовсім нові ідеї, ще в 60 роки підготовкою протягом всього навчання 
разом з ВНЗ займалися в КБ конструктором космічних кораблів С.П.  Корольовим[3],  а в 
наші часи особливо активну участь у підготовці фахівців беруть замовники європейських та 
американських компаній, а вони не звикли викидати гроші на вітер. 

Приведемо приклад нових підходів до навчання в Німеччині. В якості успішної моделі 
такої освіти хочеться навести створення в Німеччині так званого подвійного освіти. Німецька 
модель управління якістю освіти включає дві основні оціночні системи: 1) поточний 
моніторинг якості освіти та 2) оцінка «періоду напіврозпаду знань» [4]. 

Насправді, ця концепція заснована на 35-річної історії успіху і тісної інтеграції теорії і 
практики, що перейшла у вищу форму здобуття освіти. Ця форма практичного комплексного 
підходу є чудовою детермінантою працевлаштування: 80-90% студентів отримують постійне 
місце роботи після закінчення навчання. Одним з яскравих представників такої форми освіти 
є університет Мангейма [5]. 

Університет Мангейма є першим університетом кооперативної освіти(3 місяці навчання 
в університеті, 3 – на підприємствах і компаніях) і очолює рейтинг престижних університетів 
Німеччини, його випускники є провідними бізнесменами та представниками адміністрації в 
регіоні Баден-Вюртемберг. На успішну концепцію кооперативного освіти в Мангеймі 
націлене більше 2000  підприємств і компаній,  що беруть участь в процесі утворення з 
практичної сторони, які направили своїх співробітників на навчання. Підсумовуючи описану 
вище систему освіти, її можна охарактеризувати наступним девізом: «з практики для 
практики» [6, с. 42-46]. 

Ми пропонуємо (рис. 1) наступну модель підготовки військового фахівця. Розглянемо, 
що ж змінюється в підготовці. 
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Спільно з керівниками МОУ, ВНЗ і побажаннями курсантів в майбутньому служити у 
відповідній військовій частині, складається індивідуальна програма підготовки, де активну 
участь з першого дня приймають керівники військових частин, як у замовника, так і на 
деяких практичних заняттях у ВВНЗ, військова частина нарівні з Військовим інститутом 
бере активну участь у підготовці свого майбутнього офіцера.  

Ідеальним для експерименту в ВІКНУ є: Кафедра топогеодезичного забезпечення 
Військового інституту та Київська військово-картографічна фабрика, де приймуть участь  
професіонали  високої категорії, які працюють в обох підрозділах, викладачі, офіцери, які 
закінчили інститут та майбутні військові фахівці. 

Це не новизна, в Узбекистані навіть доктори наук, професори 2-4 години на тиждень 
читають лекції в коледжах, начальники цехів, майстри з підприємств проводять практичні 
заняття з своїми майбутніми співробітниками [7]. 

Висновки. Отже,  всього 2  години на тиждень дає викладачеві можливість не тільки 
навчити, а й побачити реалії війська (багато викладачів ВВНЗ далекі від сьогоднішнього дня 
військового життя підрозділів), аналогічно і офіцери, співробітники замовника побувавши на 
практичних заняттях у ВНЗ не тільки навчають,  але й здобуває нові знання.   Курсанти 
активно беруть участь у житті військових частин і закінчивши ВВНЗ, стають 
професіоналами, офіцерами, які знають колектив частини і стають майстрами своєї справи. А 
який безцінний досвід курсантам будуть передавати учасники АТО, які служать в 
відповідних військових частинах. Крім того здібні військослужбовці можуть в майбутньому 
поповнити лави курсантів Військового інституту. 
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Рис. 1. Модель підготовки військового фахівця 
 
Головне в такій моделі підготовки бажання, можливості начальника і професорсько-

викладацького складу ВВНЗ, керівництва військових частин. Ми спробуємо, ентузіасти 
можуть зробити  багато, але не все, від керівництва Міністерства оборони України залежить 
створення механізму організації даного процесу, можливо невеликої допомоги в організації 
наукового експерименту і в подальшому розповсюдження на інші ВВНЗ та регіони, 
спеціальності. 
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ИННОВАЦИИ В ПОДГОТОВКЕ ВОЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 
Глобализация мировой экономики коснулась и области образования. Современное 

образование должно готовить специалистов, компетентность которых признавалась бы в 
мировом образовательном пространстве. Основой этого признания должна стать система 
международных стандартов высшего образования, аналогично тому, как это происходит в 
различных отраслях промышленности. Предлагается модель подготовки военного специалиста, 
где военная часть наравне с вуза активно участвует в подготовке своего будущего офицера. 
Курсанты активно участвуют в жизни воинских частей и закончив вуза, становятся 
профессионалами, офицерами, которые знают коллектив части и становятся мастерами 
своего дела. 

Ключевые слова: высшее образование, военный вуз, курсант, офицер, общее управление 
качеством - TQM. 
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INNOVATIONS IN PREPARING MILITARY EXPERTS 
 
The globalization of the world economy has also affected the field of education. Modern 

education must prepare professionals that recognize the competence of the world educational space. 
The basis of this recognition should be a system of international standards of higher education in the 
same way as it happens in many different industries. The model of training of military specialists, where 
the military unit on a par with the university is actively involved in the preparation of its future officer. 
Students are actively involved in the life of military units and finished high school, become 
professionals, officers who are aware of the team and become masters of their craft. 

Keywords: higher education, a military school, cadet, officer, Total Quality Management - TQM. 
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УДК 37.013.42                                            к.пед.н. Васильєва-Халатникова М.О. (КНУ) 

 
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧА ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ З 

КУРСАНТАМИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
 

У статті розглядається проблема особливостей підготовки викладача до навчального 
заняття з курсантами у вищому навчальному закладі. Проаналізовано поняття 
"професіоналізм" і "майстерність" викладача вищого навчального закладу. Представлено 
алгоритм підготовки викладача до навчального заняття з курсантами. 

Ключові слова: викладач вищого навчального закладу, професіоналізм, майстерність, 
курсант. 

 
Вступ. Викладач вищого навчального закладу – ключова фігура в системі вищої освіти, 

яка забезпечує фундаментальну, професійну та практичну підготовку курсантів у вищому 
навчальному закладі відповідних освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів. Вдосконалення 
цієї системи багато в чому залежить від особистісних якостей, теоретичної та методичної 
підготовленості науково-педагогічного складу, його здатності проводити заняття з 
курсантами, на якісно новому сучасному рівні. 

Сьогодні до викладача вищого навчального закладу пред’являються більш високі, ніж 
раніше вимоги. Це обумовлено не тільки потребами реформування вищої школи, а й 
сучасним трактуванням змісту процесу навчання, відповідно до якого, курсант – не пасивний 
учасник цього процесу, а його активний суб’єкт, який бере участь у вирішенні різних 
дидактичних завдань. Такий підхід вимагає перегляду стратегії навчання та використання у 
навчальному процесі методів, що дозволяють навчити курсантів мислити, активно 
опановувати знання, самостійно здобувати й оновлювати їх. 

Досвід викладачів-новаторів кращих вищих навчальних закладів показує, що якість 
підготовки курсантів значно зростає при такій організації навчання, коли викладачі знають і 
враховують, як загальний рівень розумового розвитку курсантів, так і особливості мислення 
окремих категорій курсантів. Коли навчальні заняття проходять у вигляді вирішення певних 
пізнавальних завдань, в ході яких курсанти не просто слухають і запам’ятовують, 
спостерігають і копіюють, а беруть активну участь в пошуку і, як би, відкритті нових знань, у 
вишукуванні нешаблонних прийомів роботи. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Інтерпретація взаємозв'язку 
"професіоналізму" і "майстерності" відображена у ряді досліджень з педагогічної діяльності. 
Більшість вчених – А.М. Алексюк [1], О.О. Вербицький [2], В.Г. Кремень [3], Н.В. Кузьміна, 
О.О. Реан [4] та інші) – змістовно ототожнюють "професіоналізм" і "майстерність". 
Синонимічне вживання понять "професійна майстерність" та "педагогічна майстерність", що 
зустрічається іноді в педагогічній літературі, не є обгрунтованим.  

Мета статті. Розкрити особливості підготовки викладача до навчального заняття з 
курсантами у вищому навчальному закладі. 

Методологія дослідження. Поняття "педагогічна майстерність" охоплює собою тільки 
педагогічну діяльність і не містить в собі якісну характеристику виконання викладачем 
завдань у галузі наукової роботи.  Разом з тим,  педагогічна майстерність є центральним 
компонентом професійної майстерності викладача вищого навчального закладу в силу 
пріоритетності завдань, що вирішуються ним у ході педагогічної діяльності. 

Деякі дослідники вважають категорію "професіоналізм" самостійною, що має лише 
точки дотику з "майстерністю", поняттям більш високого рівня. Наприклад, 
А.І. Кузьмінський визначає "професіоналізм педагогічної діяльності" як сукупність 
загальнокультурних, загальнотеоретичних, спеціальних і психолого-педагогічних знань, 
уміння передавати ці знання своїм вихованцям та самокорекції педагогічної діяльності; 
майстерність ж викладача, на її думку, засноване більше на його тактичних прикладних 
уміннях (діяльнісний аспект)  [5,  с.  67  –  70].  Даний підхід до професіоналізму педагогічної 
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діяльності, характерний для деяких інших вчених А.К. Маркової [6, с. 123 – 125], 
О.П. Мещанінов [7, с. 25 – 29] та інших, показує прагнення дослідників посилити в 
порівнянні з майстерністю методологічний акцент, особливо підкреслити роль професійного 
самовдосконалення викладача. 

Кожен викладач повинен чітко уявляти собі, які роботи він повинен виконувати і як 
вони розподіляються за часом (що виконується в робочий час,  а що –  в особистий),  який 
бюджет часу і його розподіл відповідно до видів робіт, норми витрат часу на виконання тих 
чи інших робіт. Знання нормативних положень допомагає викладачеві правильно планувати 
свою роботу, а реалізація наявних практичних і наукових рекомендацій, раціоналізують 
працю, і дотримання оптимального режиму праці та відпочинку – виконувати намічені плани 
з мінімальними витратами часу і фізичних зусиль. 

Основним документом планування роботи викладача є індивідуальний план роботи на 
навчальний рік,  що містить перелік,  обсяг і терміни виконання всіх робіт.  До розробки 
індивідуального плану на новий навчальний рік викладач приступає приблизно в квітні – 
травні поточного року,  так як йому стає вже відомо,  з якими навчальними групами,  які 
навчальні заняття він буде проводити в майбутньому році,  в якому обсязі,  а також до яких 
роботам він буде залучатися. 

В ході навчального року, по мірі виконання тих чи інших робіт в план заноситься 
фактична витрата часу. Це дозволить у наступному році більш обгрунтовано планувати свою 
роботу. 

Індивідуальний план роботи складається з приблизних показників на навчальний рік і 
не може врахувати всіх додаткових завдань, наданих викладачам протягом року. Тому, 
детальне планування на кожен день здійснюється в особистому плані роботи викладача на 
місяць, що складається на основі плану роботи кафедри на місяць і індивідуального плану. 

На перших порах розробка і ведення таких планів буде здаватися додатковим і,  треба 
сказати, нелегким навантаженням. Одна справа усвідомлювати важливість цієї роботи, інша 
справа самому день за днем займатися обліком і розподілом часу,  та ще в умовах значної 
перевантаження, яку відчувають майже всі викладачі. 

Поступово викладачеві вдається виробити звичку цінувати свій час, раціонально його 
використовувати, визначати черговість виконання завдань, зосереджуючи свою увагу на 
головному – роботі над навчальною дисципліною. Важливо у цьому послідовність і 
систематичність, прагнення до раціональності розподілу свого часу. 

Привчити себе до повсякденного планування своєї роботи до тих пір, поки це не стане 
звичкою настільки, що без попередньої розробки плану будь-яка робота буде немислима. 

Таким чином, планування своєї роботи – це проблема не стільки організаційна, скільки 
психологічна, проблема самовиховання. 

Підготовка викладача до занять зі студентами вищого навчального закладу – це нелегка 
повсякденна творча праця, в якій знаходять відображення особливості його особистості, його 
знання, переконаність, ерудиція, культура, і працьовитість [6, с. 145 – 146]. 

Опрацювати десятки методів, переглянути десятки підручників та навчально-меточних 
посібників і обрати свій –  ось на наш погляд єдино можливий шлях творчо мислячого 
викладача.  

Порядок підготовки викладача до поточного навчального заняття зі студентами вищого 
навчального закладу в умовах вже поставленої дисципліни можна представити у вигляді 
алгоритму (рис. 1); при цьому етапами його творчого підходу є і планування заняття, і його 
розробка, і, звичайно, його реалізація. 



 272 

 
 

Навчальна  
програма 

Тематичний 
план вивчення 

дисципліни 

Методичні 
вказівки 

 
1 Вивчення похідної документації. 
2 Відновлення знань щодо нового матеріалу. 
3 Розробка задуму навчального заняття. 
4 Вибір методичних прийомів і розробка структури (композиції) 

навчального заняття. 
5 Моделювання діяльності курсантів. Підготовка до викладу. 
6 Розчленування матеріалу на дози (питання, підпитання). 
7 Формулювання основних ідей і висновків. 
8 Відбір практичного матеріалу. 
9 Відпрацювання плану проведення занять. 
10 Репетиція. 
11 Проведення заняття. 
12 Аналіз навчального заняття. Фіксація проблемних моментів. 

 
Рис. 1. Алгоритм підготовки викладача до навчального заняття 

 
При розробці задуму навчального заняття викладач повинен керуватися вихідною 

документацією: навчальною програмою, тематичним планом і методичними вказівками по 
проведенню заняття. 

Розробка задуму навчального заняття, перш за все, пов'язана з переоглядом 
досліджуваного матеріалу. Викладач безперервно стежить за розвитком науки і техніки в 
обраній галузі. Тому, готуючись до заняття, він повинен переглянути навчальний матеріал. 
Він завжди повинен відчувати себе викладачем і завжди знати наукову проблематику з 
даного предмету, бути в курсі всіх подій, які мають будь-яке відношення до його 
спеціальності. Будь-яке заняття повинне акумулювати всі накопичені викладачем знання, так 
чи інакше пов'язані з темою. 

Перегляд та оновлення змісту заняття найчастіше відбувається шляхом підбору нового 
фактичного матеріалу, прикладів, ілюстрацій, які повинні бути досить виразні, щоб вони 
апелювали до почуттів та емоцій даної аудиторії.  Поряд з цим оновлення змісту може 
відбуватися шляхом включення даних, і особливо нових теорій розглянутого питання. 

Удосконалення методики викладу, як правило, відбувається по лінії трансформування 
матеріалу заняття до запитів і рівню підготовки аудиторії, наприклад, висування на перший 
план питань, що більш цікавлять дану аудиторію. 

Удосконалення засобів наочності включає роботу над образністю промови (словесно-
образна наочність) і розробку більш вдосконаленої наочної опори для словесного викладу 
матеріалу, а саме плакатів, мультимедійних презентацій, відеофільмів та інше. 
Вдосконалення засобів наочності – тривалий процес обмірковування, робота над кожним з 
наочних засобів, пристосування їх до даної аудиторії. 

Перегляд і оновлення досліджуваного матеріалу необхідні ще й тому, що протягом 
року збагачується життєвий досвід, змінюється психологічний стан студентів, змінюються і 
погляди самого викладача. 

Неодмінною умовою успішної розробки задуму навчального заняття є оновлення або 
встановлення уявлень викладача щодо курсантів вищого навчального закладу: що за група? її 
склад? ступінь підготовленості? 

Таким чином,  для успішної реалізації творчого задуму викладача необхідно строго 
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виконувати вимоги навчальної програми, переглянути навчальний матеріал у світлі останніх 
досягнень науки і техніки, врахувати підготовленість та індивідуальні особливості курсантів. 

При підготовці навчального заняття надзвичайно важлива правильна організації 
навчального матеріалу. Вона дає можливість курсанту розібратися в запропонованому 
матеріалі,  укладати свої знання в певну перспективу,  що робить їх набагато легше і 
органічно засвоєними. 

Основна увага викладача має бути зосереджена на виборі методичних прийомів, що 
сприяють реалізації творчого задуму навчального заняття, так як саме вибір певних 
методичних прийомів і становить сутність розробки задуму заняття. 

Для активізації самостійної пізнавальної діяльності курсантів важливу роль відіграє  
структура навчального заняття. 

Зрозуміло, жодна, навіть найвдаліша структура, не може бути універсальною. 
Викладач, розробляючи структуру заняття, повинен бути вільний у виборі методичних 
прийомів.  Кожне заняття –  результат педагогічної творчості викладача,  який несе особисту 
відповідальність за його ефективність. 

При виборі методичних прийомів викладач повинен виходити, перш за все, з міркувань 
педагогічної доцільності, враховувати при цьому склад і властивості аудиторії. В іншому 
випадку, якою б завершеною не була структура навчального заняття, викладачеві не вдасться 
забезпечити його високу ефективність. "Ми не говоримо викладачам, – вказував К. Д. 
Ушинський, – поступайте так чи інакше, але говоримо їм: вивчайте закони тих психічних 
явищ, якими ви хочете керувати, і дійте, порівнюючи з цими законами і тими обставинами, в 
яких ви хочете їх використати" [1, с. 34]. 

У зв'язку з цим видається надзвичайно важливим при підготовці до заняття – 
моделювання психології та діяльності курсантів на занятті, що відбудеться. Викладач як би 
передбачає події заняття, перед його думкою проходять всі етапи сприйняття та засвоєння 
курсантами досліджуваного матеріалу. 

Моделювання дає можливість викладачеві намітити заходи заохочення 
результативності даного заняття з конкретною групою курсантів і визначити обсяг 
необхідної підготовки для викладу відібраного матеріалу. 

Щоб теоретичні положення, що містяться у викладі викладача, міцно вкладалися у 
свідомості курсантів, необхідно чітко дозувати інформацію. Повідомлення викладача 
повинно складатися з ланцюгу положень, кожне з яких підкріплюється відповідними 
прикладами, фактами з подальшими висновками. Розчленування повідомлення на окремі 
питання (підпитання) сприяє ретельний відбір матеріалу, робота над стилем викладу, 
акцентування уваги курсантів на кожному новому положенні, логічні наголоси при 
підведенні підсумків. 

Закінчуючи підготовку до заняття, викладач повинен ще раз перевірити співмірність 
його частин,  продумати,  з чого почати,  як розташувати матеріал,  як переходити від одного 
питання до іншого, як висловити головну думку. 

Чітке формулювання головної думки, основної ідеї має особливе значення. Основна 
ідея повинна пронизувати весь зміст, бути своєрідним логічним стрижнем, навколо якого 
формується весь зміст. Це дозволяє зосередити увагу курсантів і утримувати її протягом 
всього заняття. 

У свою чергу, чітке виділення головної мети допомагає викладачу зробити відбір 
фактичного матеріалу та ілюстрацій, наочного матеріалу, якого, як відомо, повинно бути не 
багато, але й не мало, а рівно стільки, скільки треба для глибокого засвоєння матеріалу, що 
вивчається. 

До числа найбільш поширених недоліків викладачів-початківців відносяться:  
відсутність головної проблеми; 
непослідовність при викладі досліджуваної теми; 
багатослівність; 
невміння чітко формулювати висунуті положення; 
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відсутність аргументації;  
нестача або збиток наочності. 
Це часто призводить до того, що курсанти недостатньо засвоюють викладений 

матеріал, відчувають труднощі при конспектуванні. 
Уникнути цих недоліків можна тільки одним шляхом – ретельною підготовкою і 

розробкою розгорнутого плану проведення заняття. У ньому, як правило, відображаються 
такі питання: тема заняття, з ким, коли і де таке заняття проводиться; навчальні та виховні 
цілі заняття; навчально-матеріальне забезпечення заняття; навчальні питання і їх короткий 
зміст; методичні вказівки; завдання курсантам на самостійне опрацювання; пропозиції 
викладача з удосконалення змісту та методики проведення даного заняття. 

План проведення заняття, таким чином, відображає основний зміст матеріалу, що 
викладається, завдання, приклади, обгрунтування і т. д. розроблення такого розгорнутого 
плану дозволяє поглибити задум заняття, розподілити досліджуваний матеріал в часі, 
відкинути все зайве, сформулювати висновки і тим самим надати заняттю певну 
завершеність. 

План проведення заняття потрібен не стільки на самому занятті (часом він так 
врізається у свідомість викладача, що відпадає необхідність ним користуватися під час 
заняття), скільки для того, щоб викладач міг реалізувати свій задум. 

Противники письмової підготовки до заняття стверджують,  що план сковує творчість 
викладача, забирає в нього багато часу. Фіксація задуму навчального заняття вибраних 
методичних прийомів, письмове формулювання завдань і питань до курсантів, уточнення 
етапів заняття,  переходів від одного етапу до іншого,  конспектування матеріалу,  що 
викладається, – все це дає можливість економити час заняття, вивільняє творчі сили 
викладача. 

Не підлягає сумніву, що без плану проведення заняття немислимий успіх. Тільки на 
основі ретельної письмовій підготовки до заняття викладачі домагаються справжньої 
майстерності, знаходять впевненість у собі, сміливіше вирішують методичні завдання. 

Підготовка до заняття завершується репетицією, краще, якщо в спеціальному кабінеті з 
використанням інтерактивної дошки, засобів наочності і контролем за відео-магнітофонним 
записів. 

Висновки. На закінчення зазначимо, що багато хто з провідних викладачів 
рекомендують підготовку до занять вести з дуже значним упередженням до розкладу. Йдучи 
на заняття, Ви повинні добре знати, про що Ви будете говорити на трьох – чотирьох 
наступних, і мати чітке уявлення про матеріал всієї дисципліни. Тоді Вам вдасться 
представити матеріал як систему знань, знайти і показати логічні внутрішньопредметні та 
міжпредметні зв'язки. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ К УЧЕБНОМУ ЗАНЯТИЮ С 
КУРСАНТАМИ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

В статье рассматривается проблема особенностей подготовки преподавателя к учебному 
занятию с курсантами в высшем учебном заведении. Проанализированы понятия 
"профессионализм" и "мастерство" преподавателя высшего учебного заведения. Представлен 
алгоритм подготовки преподавателя к учебному занятию с курсантами. 
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PECULIARITIES OF TRAINING TEACHERS TO TRAINING SESSIONS WITH 
STUDENTS AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

 
This paper addresses the problem of teacher training features to the training session with the cadets 

of higher education. Analysis of the concept of "professionalism" and "skill" teachers of higher 
education. The algorithm of teacher training in the learning sessions with cadets. Teacher institution of 
higher education - a key figure in higher education that provides fundamental, professional and practical 
training of students of higher educational institutions in accordance with educational and educational 
levels. Improvement of the system depends largely on personal qualities, theoretical and methodological 
preparedness research and teaching staff, its ability to conduct sessions with the learners on a new date. 
This approach requires a revision and learning strategies used in educational process methods to teach 
cadets to think actively acquire knowledge independently acquire and update them. 
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НОВОЕ В СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОМ ОБРАЗОВАНИИ: 
«ЛОГИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ» А.А. ЗИНОВЬЕВА 

 
В статье анализируются основные положения социально-философской концепции 

А.А. Зиновьева. Сжато характеризуется своеобразный понятийный аппарат, используемый 
данным автором («человейник», средства его социальной организации, или его социальные 
измерения, факторы, а также микро-, макро- и суперуровни «человейника», «экзистенциальный 
эгоизм», «западнизм», сверхобщество и др.). Показан недогматический характер «логической 
социологии» А.А. Зиновьева. Обосновывается вывод о том, что его социально-философская 
концепция имеет весьма значительный образовательный потенциал, вытекающий из 
перспективности развиваемых в ней научных идей и яркости.  

Ключевые слова: социальная философия, человейник, экзистенциальный эгоизм, западнизм, 
сверхобщество. 

 
Социально-гуманитарное образование современного специалиста, в том числе 

военного, призвано соединять твердость конструктивных убеждений с широтой кругозора, 
позволяющего находить решение новых задач, отвечать на вызовы времени.  Сложность 
современной общественной жизни отражается в многообразии признанных в их значимости 
философских учений. Никакой единой и общеобязательной философской теории не 
существует и, видимо, не может существовать, ибо каждое конкретное философское учение 
ограничено принятыми его создателем исходными положениями и основным замыслом, 
которые выражают не только его личностные особенности, но и отличительные черты 
социально-культурной ситуации, исторической эпохи.  

Заслуживает уважения и благодарности тот автор, который умеет в своей концепции 
соединить глубину и основательность отстаиваемых идей с демократичностью стиля их 
литературного оформления, облегчающей читателям их понимание. Это очень важное 
достоинство присуще работам А.А. Зиновьева. Сам он считал себя специалистом прежде 
всего в области  логики, а затем также и в области социологии, свои разработки которой он, 
как правило,  называл логической социологией. Однако всякий, кто знаком с его работами, 
без труда признает в нем крупного, неординарного современного философа, исследующего 
весьма важные проблемы общественного развития. Поэтому при отборе материалов для 
построения философского образования, отвечающего нынешним реалиям жизни и 
проблемам, возникающим перед нашими современниками, трудам Зиновьева по социальной 
философии следовало бы уделить особое внимание.  

В этих работах настойчиво подчеркивается необходимость разграничивать научное 
исследование общественных явлений и их субъективную оценку, не смешивать науку и 
идеологию. Науку отличает прежде всего объективная беспристрастность, «т. е. познание 
объектов такими, какими они являются сами по себе, независимо от симпатий и антипатий 
исследователя к ним» [2, с. 36]. Приходится, однако, признать, что Зиновьеву не всегда 
удается оставаться беспристрастным и, обсуждая, несомненно, волнующие его вопросы, 
отстранять эмоционально насыщенные оценочные суждения. Так, связывая коммунизм, 
каким он реализовался в СССР, с преобладанием отношений коммунальности на всех 
уровнях общественной жизни, Зиновьев утверждает, что ничем не отграничиваемое действие 
законов коммунальности ведет к процветанию здесь лицемерия, насилия, коррупции, 
бесхозяйственности, обезлички, халтуры, хамства, лени, обмана, серости, служебных 
привилегий, превознесению ничтожеств и подавлению ярких дарований, господству скуки, 
тоски и застоя [1, с. 65]. Понимая причины обличительного пафоса всех этих характеристик, 
можно все же усомниться в строгой их беспристрастности.  

Вместе с тем, знакомясь с работами Зиновьева, нетрудно заметить, что некоторые его 
оценки с течением времени претерпели весьма значительные изменения. Перелом наступил с 
началом перестройки в СССР. До этого он заявлял, что «борьба против коммунистической 
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тенденции – в интересах всех» [1, с.28]; в последующем он высказывал неподдельную 
тревогу по поводу того, что западный тип общественного устройства («западнизм») одержал 
окончательную победу над коммунизмом и лишил последний шансов развиваться и 
трансформироваться в соответствии со своими внутренними закономерностями. 
Противопоставляя коммунизм и западнизм, он подчеркивал, что эти понятия нужны именно 
для правильного понимания феномена коммунизма, толкуемого им не как отдаленная 
перспектива развития социалистических стран, а как реальный и на деле реализованный тип 
общественного устройства, наиболее яркий образец которого давал СССР. В обобщающей 
монографии раннего периода формирования его социально-философской концепции 
«Коммунизм как реальность», написанной в ФРГ в 1980 г., он рассматривал коммунизм как 
антипод цивилизации. Позже он пересматривает свою позицию и формулирует вывод о том, 
что коммунизм и западнизм - это два варианта развития в рамках западной цивилизации [3, 
с. 324].  

В работах Зиновьева излагается концепция, претендующая на преодоление 
принципиальных недостатков как принятой в СССР и других странах коммунистического 
типа официальной марксистско-ленинской доктрины, так и многочисленных 
обществоведческих сочинений западных авторов. Эти труды, по его убеждению,  будучи 
любопытными в деталях, в целом совершенно не годятся «для научного понимания 
важнейших социальных феноменов современности – реального коммунизма, реального 
западнизма и величайшего перелома в социальной эволюции человечества» [2, с. 23], 
который произошел во второй половине XX века и представляет собой сокрушительное 
поражение коммунизма.  

Главное внимание Зиновьева привлекают человеческие объединения, их историческая 
судьба. Очевидно, такие объединения весьма разнообразны, и размытое обычно понятие 
общества он «приберегает» для характеристики вполне определенного их типа. Для того, 
чтобы дать обоснованное определение тех человеческих объединений, которые 
представлены современными высокоразвитыми странами, задающими основной вектор 
общественного развития наших дней, он вначале выделяет из множества человеческих 
объединений те, которые называет человейниками. Затем он определяет специфическую 
сущность таких человейников, как общества, и далее обсуждает переход от эпохи обществ к 
эпохе сверхобществ,  в которой мы теперь живем.  Человейники более низкого уровня,  чем 
общества, выступают как предобщества, а более высокого – как сверхобщества.  

Различные человейники могут иметь более или менее сложное строение. По 
убеждению Зиновьева, никакого единого универсального фактора, определяющего 
структурирование, функционирование и эволюцию человейников, не существует. Тем самым 
отбрасываются любые монистические истолкования социальной действительности. 
Человейники рассматриваются как многомерные образования. Они организуются и 
эволюционируют одновременно в разных направлениях или измерениях. Каждое из их 
измерений имеет свои закономерности, не сводимые друг к другу; ни одно из них не 
вырастает из другого. Все эти измерения, вместе с тем, переплетаются, взаимно проникают 
друг в друга.  Только теоретическим путем,  посредством абстракции их можно выделить в 
«чистом» виде и в наиболее характерных проявлениях.  

Каковы же эти факторы, измерения или, как их еще называет Зиновьев, средства 
социальной организации человейников? Он полагает их общеизвестными и называет в этой 
связи власть и управление, деловые «клеточки» и соответствующую им сферу хозяйства, а 
также сферу религии и идеологии [2, с. 127]. Совместно они обеспечивают единство 
человейника и условия жизнедеятельности всех его членов. Для этого между данными 
факторами устанавливается взаимная согласованность, достигаемая путем их «притирки», 
приспособления друг к другу, причем реально здесь случаются противоречия, конфликты, 
даже вражда. В разных человейниках роль указанных факторов может быть неодинаковой, В 
одних может доминировать власть, в других хозяйственная сфера, в третьих – религиозная 
сфера.  
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Зиновьев проводит отчетливое различие между деловым и коммунальным аспектами 
человейника. «В первом люди делают все то, что необходимо для их существования, 
вырабатывают, сохраняют и совершенствуют трудовые навыки и средства труда, создают 
материальную культуру. Во втором аспекте люди совершают поступки в зависимости от 
того, что их много, что их интересы не совпадают, и они вынуждены с этим считаться» [2, с. 
133]. В примитивных человейниках эти аспекты еще нераздельны; в дальнейшем они 
обособляются, хотя определенное их единство продолжает сохраняться. Так, отношения 
начальствования и подчинения имеют одновременно и деловой, и коммунальный, а также и 
менталитетный аспекты. В человейниках западного типа деловой аспект доминирует над 
коммунальным; наоборот, в человейниках коммунистического типа коммунальный аспект 
преобладает над деловым. В экономике вообще доминирует деловой аспект, а в 
государственной жизни – коммунальный. Выделение менталитетного аспекта Зиновьев 
связывает с другим измерением человейника. Этот аспект охватывает возникновение и 
развитие верований и религиозных культов, а затем и философии, науки, искусства. В 
современных человейниках данный аспект достигает масштабов двух других основных 
аспектов.  

Деловой аспект не сводится только к добыванию и производству материальных 
ценностей, а охватывает и создание культурных ценностей, средств развлечения, средств 
управления людьми и вообще все, что человек совершает более или менее регулярно и что 
признано как полезное, удовлетворяющее какие-то жизненные потребности людей. В 
коммунальном аспекте люди поступают в соответствии с законами экзистенциального 
эгоизма, или рационального расчета, продиктованного соображениями собственной выгоды. 
Такие поступки Зиновьев находит совершенно естественными. Для их регулирования в 
человейнике вырабатываются и закрепляются традицией или какими-то другими путями 
правила (нормы) поведения, способы принуждения к соблюдению этих правил и наказаний 
за их нарушение. Законы экзистенциального эгоизма диктуют удовлетворение человеком 
своих интересов за счет других людей, а также стремление помешать конкуренту добиться 
успеха; они порождают враждебное отношение к людям с выдающимися способностями, 
которые создают угрозу «серостям». Но люди в процессе социализации приучаются 
маскировать свои действительные мотивы. Совместно они вырабатывают средства 
обуздания буйства коммунальности (религию, мораль, идеологию, право). Тем не менее, 
если человек хочет достичь успеха, он должен отрешиться от внутренней моральности и 
развить способности к моральной мимикрии.  

Законы рационального расчета, полагает Зиновьев, действуют и в отношении 
человейников, ибо эти объединения возглавляются какими-то людьми, которым не чуждо 
ничто человеческое. Объединения людей  выступают как своеобразные коллективные 
личности. Целые страны ведут себя так же, как и отдельные люди, ставя на службу 
коллективному эгоизму политику, дипломатию, исследовательские центры и т. д. и 
прикрывая свои цели и действия лицемерными объяснениями и декларациями.  

Одна из ключевых тем социальной философии Зиновьева связана с различением и 
соотнесением основных уровней человейника, который, как утверждается здесь, «возникает, 
организуется, живет и эволюционирует одновременно на трех уровнях – на микро-, макро- и 
суперуровне» [2, с. 149].  

Объекты первого – это отдельно взятые люди и их объединения в виде различных 
социальных ячеек, или клеточек. В каждой из них, если она насчитывает хотя бы несколько 
человек, выполняется функция управления через выделение руководителя. Разделение людей 
на начальников и подчиненных видится Зиновьеву самой глубокой основой неравенства в 
распределении социальных позиций и жизненных благ. Каждый человейник имеет 
клеточную структуру. Клеточки могут быть деловыми, выполнять производственную 
функцию; они могут выполнять также и другие функции. Положение человека в клеточке, к 
которой он относится, определяет его положение в человейнике в целом.  
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Макроуровень человейника характеризуется основными сферами, охватывающими весь 
этот человейник и состояшими из социальных клеточек, выполняющих соответствующие 
функции. Основные сферы соотносятся с ключевыми аспектами человейника 
(коммунальным,  деловым и ментальным)  и выступают соответственно как сферы власти и 
управления, хозяйства, менталитета. Возникают данные сферы в результате разрастания и 
дифференциации соответствующих аспектов человейников. В высокоразвитых современных 
обществах это сферы государственности и права, экономики, идеологии.  

Зиновьев полагает, что не все явления, возникающие в процессе эволюции 
человечества, могут быть ассимилированы обществами или удержаны в их рамках. Отсюда 
он заключает, что возможен качественно новый, чем общество, более высокий уровень 
социальной организации, который он называет свехобществом и полагает, что этот уровень 
уже является реальностью. Сверхобщество видится им как диалектическое отрицание 
общества. Оно возникает в среде обществ, на их основе, с использованием их материала и 
опыта и, вместе с тем, имеет иную социальную организацию, чем общества. Эпохи обществ 
и сверхобществ как бы накладываются друг на друга. Здесь имеет место не только 
диалектическое снятие общества, но и отрицание отрицания, предполагающее возврат по 
ряду признаков к начальной исторической эпохе – предобществу.  

Западнизм – это социальный строй стран западного мира. Начало ему положило 
успешное развитие западноевропейских народов, которые затем распространили свое 
влияние на другие страны и континенты. Слово «западнизм» введено Зиновьевым потому, 
что другие,  привычные определения –  капитализм и демократия –  он находит неполными,  
односторонними и полагает, что они стали в наше время скорее идеологическими 
выражениями, нежели научными терминами. Демократия не исчерпывает западнистскую 
государственность, которая включает также административно-бюрократический  аппарат,  не 
связанный с действием принципов демократии. Формируется он путем назначений, а не 
через выборы, и работает он на основе приказов, негласности, беспартийности. Именно эти 
люди составляют преобладающее большинство кадрового состава западнистской 
государственности. Вообще предназначение системы выборов видится не в том, чтобы 
реализовывать идеалы демократии, а в том, чтобы отбирать в органы власти каких-то людей, 
действия которых будут признаваться легитимными.  

Западнистская экономика достигла небывалых высот. Вместе с тем в этой сфере, как 
отмечает Зиновьев, происходят огромные изменения, которые означают, что чрезмерное 
развитие экономики породило сверхэкономику как один из элементов сверхобщества. 
Западное общество практически полностью состоит из собственников того или иного рода; 
отношения собственности переплелись и невероятно усложнились, равно как и отношения 
по поводу управления производством. В этих условиях различия между частными и 
государственными предприятиями во многом утрачивают социальный смысл; а ведь из этих 
различий обычно исходят, противопоставляя экономику капиталистического и 
коммунистического общества.  

Идеологическая сфера в западных странах, по мнению Зиновьева, является даже более 
мощной, чем она была в коммунистических. Идеология западнизма складывалась веками, 
совершенствуя приемы и средства «промывания мозгов» и наполнения их нужным 
содержанием. В области идеологии западное единство стало складываться даже раньше, чем 
в экономической и политической сферах. Эта идеология, будучи растворенной во всех 
формах культуры и поэтому как бы незаметной и ненавязчивой, плюралистична в том 
смысле, что она состоит из множества учений, идей, направлений мысли, которые нередко 
противоречат друг другу, особенно если они предназначены для интеллектуальной элиты. 
Тем не менее, данный плюрализм предполагает внутреннее единство, подобно тому, как, 
скажем от себя,  конкурентная борьба в экономике подчиняется  общим «правилам игры» и 
направляется общей заботой о прибыли.  

Многие люди осуждают духовный упадок западного общества, пытаются бороться с 
ним. Но это не просто упадок, а существование в другом диапазоне норм, отличном от норм 
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традиционного общества. Этот новый диапазон норм характеризует, по словам Зиновьева, 
формирующийся своеобразный этап в эволюции западных человейников – сверхобщество. 
Западное общество не является моральным в своей основе, как и любое другое общество. 
Если мораль препятствует расчетливому прагматизму, она здесь без колебаний отодвигается 
в сторону. Мораль, правда, сохраняется в мелочах, и притом без риска создать какие-то 
неудобства и в расчете, что она будет видна со стороны.  

Западнистский путь к сверхобществу, как отмечает Зиновьев, противоположен 
советско-коммунистическому, ибо  на Западе сверхобщество вырастает «снизу» и во многом 
спонтанно. Во всех сферах социальной организации западного общества происходит 
постепенное перерастание ее рамок; благодаря этому, как пишет Зиновьев, изменяется общая 
социальная ориентация западного мира. В экономической сфере главную роль начинает 
играть уже не сам факт обладания собственностью и даже не ее размеры, а положение в 
необозримо сложной системе собственности, аналогичное положению в системе отношений 
коммунальности. Важной оказывается в конечном итоге причастность к реальному 
руководству, как это и характерно для коммунальных отношений. Многочисленные 
проблемы в экономике вынуждают государство действовать наподобие коммунальной 
власти, активно вмешиваясь в текущую экономическую жизнь страны, в международные 
экономические связи. Политическая власть срастается с экономической опять-таки с 
преобладанием коммунальных аспектов и функций. В целом происходит возрастание роли 
законов коммунальности.  

В средствах массовой информации, в художественной и специальной литературе 
иногда появляются материалы о существовании в системе власти западных обществ некоего 
феномена, выходящего за рамки государственности и фактически управляющего ею. По 
существу речь идет о западнистском сверхгосударстве. Десятилетия борьбы западного мира 
против коммунистического лагеря потребовали создания структур, координировавших и 
практически осуществлявших эту борьбу,  и привели к их разрастанию и громадному 
усилению. После разрушения коммунизма данные структуры отнюдь не исчезли и не 
утратили своего влияния, ибо Запад должен был закрепить свои новые позиции в мире и 
давать ответы на возникающие новые вызовы. Деятельность, о которой здесь ведет речь 
Зиновьев, не имеет никакого отношения к демократии и несовместима с подлинной 
гласностью; не случайно главную роль в ней играют спецслужбы.  

Подводя итог своему исследованию, Зиновьев делает вывод о том, что «социальная 
организация западнистского сверхобщества как целое есть диалектическое отрицание 
социальной организации западнистского общества. Она удерживает вторую в снятом виде» 
[2, с. 592]. Вместе с тем она является отрицанием отрицания по отношению к социальной 
организации предобществ, выступая как бы возвратом к дообщественному уровню, но на 
более высоком этапе развития. Подразделения и функции социальной организации, которые 
в предобществе были слабо или вовсе не дифференцированы, а на стадии общества достигли 
предела дифференциации, здесь вновь переплетаются друг с другом, как бы сливаясь в 
единое целое. Происходит нечто наподобие возрождения догосударственных, доправовых, 
доэкономических и т. д. форм жизни. Поэтому многие авторы пишут о конце демократии и 
«свободного капитализма», моральной деградации и гибели культуры в современном 
западном мире, об упадке западной цивилизации. На самом деле все эти явления, полагает 
Зиновьев, свидетельствуют о переходе от эпохи обществ к эпохе сверхобществ.  

Ценность концепции Зиновьева не в том, что она абсолютно превосходит все другие 
теории, относящиеся к социальной действительности, и дает исчерпывающую и 
неопровержимую истину, не требующую дальнейшего развития. Представляется, что данная 
концепция являет собой очень интересную форму широкого и принципиально 
антидогматичного теоретического синтеза, подводящего своеобразный итог 
разнонаправленных исследований современного общества. Данный синтез объясняет многие 
важные явления общественной жизни. Так, мы привыкли требовать от идеологии 
теоретической оформленности, ясной экспликации. Зиновьев же убедительно показывает, 
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что идеология западнизма только выигрывает в плане практической действенности 
благодаря отсутствию жесткой кодификации.  

Научные обществоведческие труды Зиновьева, при всей их внешней логической 
строгости,  очень близки к его социологическим романам и нуждаются в них как 
существенном дополнении и иллюстрации. Может быть, это способно привлечь внимание 
современной читающей молодежи к предложенной им новой форме социальной философии, 
которая соединяет научные идеи и повседневные наблюдения, последовательные 
рассуждения и грустную иронию или даже сарказм. В многоголосье социально-философских 
учений прошлого и наших дней работы Зиновьева, отличающиеся не только теоретической 
глубиной, но и, так сказать, педагогичностью, призваны занять достойное место.  

Правда, как отмечал И.М.Ильинский, «зиновьевская социологическая концепция пока 
не востребована ни профессионалами-социологами,  ни педагогическим сообществом» [4, 
с.5]. В относящихся к ней высказываниях философов заметно соединение уважительного 
отношения с элементами удивления. Активное включение социально-философских идей 
Зиновьева в современный социально-философский дискурс пока не наблюдается. Над 
освоением их в практике социально-гуманитарного образования тоже предстоит еще немало 
поработать.   
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НОВЕ В СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІЙ ОСВІТІ: «ЛОГІЧНА СОЦІОЛОГІЯ» 

А.А. ЗИНОВ'ЄВА 
 
У статті аналізуються основні положення соціально-філософської концепції 

А.А.Зинов'єва. Стисло характеризується своєрідний понятійний апарат, використовуваний 
даним автором («человейник», засоби його соціальної організації, або його соціальні виміри, 
фактори, а також мікро-, макро- і суперрівні «человейника», «екзистенціальний егоїзм», 
«западнизм», надсуспільство й ін.). Показано недогматичний характер «логічної соціології» 
А.А.Зинов'єва. Обґрунтовується висновок про те, що його соціально-філософська концепція має 
досить значний освітній потенціал, що випливає з перспективності наукових ідей і  яскравості, 
що розвиваються в ній. 

Ключові слова: соціальна філософія, человейник, екзистенціальний егоїзм, западнизм, 
надсуспільство. 

Prof. Wisniewski M.I. 
NEW IN SOCIO-HUMANITARIAN EDUCATION "LOGICAL SOCIOLOGY" 

A.A. ZYNOVEVA 
The author analyses basic provisions of the social and philosophical concept of A.A.Zinovyev in 

the article. The peculiar conceptual framework used by this author is characterized (“cheloveynik”, 
means of its social organization, or its social measurements, factors, and also micro, macro - and 
superlevels of “cheloveynik”, “existential egoism”, “zapadnizm”, supersociety, etc.). Non-dogmatic 
character of “logical sociology” of A.A.Zinovyev is shown. The author proves the conclusion that its 
social and philosophical concept has very considerable educational potential following from brightness 
and prospects of its scientific ideas.  

Keywords: social philosophy, cheloveynik, existential egoism, zapadnizm, supersociety. 
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УДК 81’233+378:811                                                                        д.пед.н., доц. Вовк О.І. 
(Черкас.НУ ім. Б. Хмельницького) 

 
КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 
 
У статті досліджуються особливості навчання іноземної мови студентів філологічного 

спрямування в аспекті когнітивного підходу. Зокрема, зроблено акцент на оволодінні знаннями, 
описано, як вони репрезентуються у свідомості й перетворюються на картину світу, та як вони 
впливають на вербальну поведінку індивіда. Схарактеризовано психологічний феномен 
когнітивного дисонансу, який виникає внаслідок неузгодженості знань. Наголошено на потребі 
формування в майбутніх філологів когнітивної компетентності, що дозволить їм ефективно 
діяти у проблемних ситуаціях, ґрунтуючись на отриманих знаннях, набутих навичках і вміннях 
та розвинених здатностях. Виокремлено принципи пізнання, які підкреслюють важливість 
активного конструювання знаннєвого простору суб’єктами пізнання. 

Ключові слова: знаннєвий простір, когнітивна система, когнітивний дисонанс, когнітивна 
компетентність, когнітивні здатності, когнітивна гнучкість, принципи пізнання 

 
Постановка проблеми. Однією із сучасних наукових парадигм вважається когнітивна 

парадигма, зв’язана з пізнанням і відповідними структурами та процесами. Когнітивна 
парадигма реалізується, насамперед, когнітологією, яка, маючи об’єктом людське знання, 
його структуру, формування, зберігання й передавання, інтегрує досвід багатьох галузей, 
зокрема лінгвістики, психології, антропології, штучного інтелекту, філософії тощо.  

Аналіз останніх досліджень. Проблема набуття знань є об’єктом дослідження великої 
кількості зарубіжних і вітчизняних учених, серед яких Дж. Андерсон, Ф. Бартлетт, 
Д. Брунер, Л. Векслер, Б.М. Величковський, Х. Гарднер, Х. Гейвін, В.З. Дем’янков, 
В.М. Дружинін, О.С. Кубрякова, О.Р. Лурія, У. Матурана, М. Мінскі, Д. Румельхарт, 
С. Спірмен, Р. Солсо, Р. Стернберг, М.О. Холодна та ін. Ці та інші науковці досліджували 
окремі аспекти оволодіння знаннями.  Кожен із них зробив свій внесок в когнітивну теорію 
пізнання. Їхні напрацювання виявилися затребуваними при розробленні методології 
навчання іноземної мови в межах когнітивної парадигми наукового знання.  

Формулювання цілей статті. Оскільки в аспекті когнітивної науки вважається, що 
поведінка людини детермінується її знаннями, важливо дослідити, якими шляхами студенти-
філологи їх отримують, як знання репрезентуються в їх свідомості й перетворюються на 
картину світу та як вони впливають на їхню вербальну поведінку.  

Виклад основного матеріалу. Із моменту народження людина пізнає навколишній 
світ, навчається його категоризувати, обробляти й запам’ятовувати значну кількість 
інформації,  а також виражати результати своєї когнітивної діяльності засобами мови.  У 
процесі такої діяльності у свідомості людини формуються загальні поняття, котрі згодом 
об’єднуються у знаннєвий простір, який є сукупністю структур представлення знань – схем, 
фреймів, скриптів тощо, зв’язаних між собою й орієнтованих на підтримку функціонування 
когнітивної системи індивіда [1, 203]. Вважається, що функціонування когнітивної системи 
знаходить своє вираження в когнітивних здатностях особистості,  до яких відносять мовну,  
зорову,  моторну й інші здатності.  Слідуючи цій логіці,  можна припустити,  що існує ще й 
когнітивна здатність до структурування інформації. А структурами, відповідно, є схеми, 
фрейми, скрипти, моделі тощо. Тому знаннєвий простір певною мірою є залежним від 
когнітивних здатностей людини. 

Когнітивна система здатна адаптуватися до свого оточення або змінювати його за 
рахунок накопичених знань і набутих навичок і вмінь. Визначальними ознаками когнітивної 
системи є: виразність (здатність вербалізуватися засобами мови); ефективність 
(спрямованість на швидке й ефективне розв’язання практичних завдань); алгоритмічність 
(заснованість на алгоритмах); засвоюваність (здатність до засвоєння алгоритмів у процесі 
навчання) [4, 101–102]. 
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Н. Хомський принципово розмежовує дві основні когнітивні системи, зв’язані зі 
зберіганням інформації (competence)  і з її реалізацією (performance). Вони розвиваються в 
онтогенезі, що означає існування початкового стану когнітивної системи та її дозрівання в 
результаті дорослішання людини [13, 1]. Когнітивні системи об’єднуються в єдину 
інфраструктуру, яка має назву архітектури когніції. Головну роль в її формуванні відіграє 
поступове й поетапне конструювання. Можливості розширення когнітивної системи 
необмежені, бо «життя як процес є процесом пізнання» [11, 127]. На думку Ж. Піаже [5, 106]: 
1) знання постійно розвивається, стаючи все більше організованим і адаптованим до 
оточення; 2) цей процес базується на активному конструюванні з боку індивіда. 

В основі активного навчання лежить когнітивний дисонанс, який виникає внаслідок 
прагнення людини пізнати щось нове й розширити межі свого знання. Когнітивний 
дисонанс – це емоційний стан, який виникає, коли людина має певні установки або знання, 
які не узгоджуються між собою, або якщо виникає конфлікт між переконаннями й 
зовнішніми обставинами. Когнітивний дисонанс характеризується суперечностями у 
знаннях, що здатні викликати переживання, й усунути які без розвитку мислення неможливо 
[9, 51]. Можна припустити, що відчуття когнітивного дисонансу виникає на тлі розвитку 
розумового тезаурусу студентів, до якого входять не лише інформаційні, а й інтелектуальні 
можливості розуму. Подолання цієї об’єктивної суперечності можливе при впровадженні 
технології навчання, що сприяє пізнавальній активності шляхом ефективної взаємодії 
зовнішніх і внутрішніх чинників, а саме знаннєвого простору студентів і проблемних 
завдань, з якими вони стикаються на заняттях, та які призводять до когнітивного дисонансу, 
що стимулює їхню мисленнєву активність. Активізація мислення передбачає, що суб’єкт 
інтенсивно оперує даними з метою отримання нового знання. 

Мисленню притаманні такі основні риси, зокрема, воно [7, 54]: 1) є  когнітивним, тобто 
відбувається у свідомості, але виявляється в поведінці (в тому числі й мовленнєвій) і 
практичній діяльності; 2) передбачає маніпулювання знаннями та поєднання старої 
інформації з новою;  3)  діє спрямовано,  виявляючи результати в поведінці шляхом 
розв’язання певної проблеми. Усвідомлення проблемної ситуації є початковим етапом 
мислення, оскільки вона містить суперечливість і не має однозначного розв’язку. Проблемна 
ситуація,  власне,  є стимулом пізнавальної активності,  а отже й мислення.  При цьому 
передбачається, що у процесі мислення мають місце такі етапи: а) усвідомлення проблемної 
ситуації, котра не має однозначного розв’язку; б) постановка завдання шляхом 
розчленування відомого та невідомого й формулювання цілі; в) вибір способу, алгоритму, 
правила чи евристики; г) застосування їх у конкретних умовах. 

У процесі постійного розв’язування проблем, у людини формується певний 
проблемний простір, який складається з вихідного стану проблеми, цільового стану 
проблеми, можливих розумових операцій, які можуть бути застосовані до кожного стану, 
щоб змінити його на інший стан, а також усі проміжні стани проблеми. Під таким кутом зору 
процес розв’язання проблеми передбачає послідовне залучення різних знаннєвих станів, які 
мають місце між вихідним і цільовим станами проблеми, включаючи ментальні операції, 
котрі «переключаються» з одного знаннєвого стану на інший. Знання, які складаються з 
фактів та концептів, містять також і концепт «розв’язання проблеми» [15, 410]. Оскільки 
концепти формуються у процесі діяльності, то активна мовленнєво-розумова діяльність 
гарантує формування концепту розв’язання проблеми.  

Отже, слід створювати такі умови навчання, за яких стимулюється й активізується 
мислення студентів, а відтак і розширюється їхній знаннєвий простір та розвивається 
пізнавальна діяльність. Результатом активного пізнання є знання, які міцніші за ті, котрі 
отримані пасивним шляхом. Протиставлення пізнання і знання полягає в різниці процесу й 
результату. Пізнання – це динамічна характеристика духовно-теоретичного засвоєння 
людиною умов її буття, а знання – це характеристика, яка фіксує результати цього засвоєння, 
готові для використання й розповсюдження. Знання розкриваються й реалізуються в 
контексті пізнання.  
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Одиниці знання є концептами різного рівня складності й абстракції. Концепт є 
оперативною змістовою одиницею мислення, квантом структурованого знання. У концептах 
концентрується і кристалізується мовний і когнітивний досвід індивіда. Концепти 
відбивають зміст отриманих знань, досвіду й результатів усієї діяльності людини, а також 
результати пізнання навколишнього світу. Як одиниці пізнання концепти можуть мати 
різний ступінь інформаційної насиченості, залишаючись при цьому цілісними утвореннями, 
здатними поповнюватися, змінюватися та відбивати людський досвід. Аналізуючи, 
порівнюючи й об’єднуючи різні концепти у процесі пізнання, людина формує нові концепти 
як результати мислення [4, 90]. Таким чином, концепти є «будівельними елементами» 
концептуальної системи людини, а отже й її знаннєвого простору.  

Розглянемо тепер, які знання становлять знаннєвий простір людини під час оволодіння 
мовою, та якою є роль пізнавальних процесів у мовленнєвій діяльності. В аспекті 
когнітивного підходу процес навчання спрямовується на розв’язання таких проблем, як: а) 
набуття, опрацювання, структурування, зберігання, виведення й використання знань; 
б) вивчення ролі пізнавальних процесів у мовленнєвій діяльності; в) сприйняття, пізнання й 
розуміння людиною дійсності [6, 89]; г) вивчення й пояснення пізнавальних процесів і 
механізмів, за допомогою яких забезпечується адекватна адаптація людини до реальності [2, 
61; 3, 95].  

Авторами когнітивного підходу прийнято вважати Дж.  Брунера й У.  Ріверс.  Стосовно 
навчання мови цей підхід означає,  що вивчення того чи того лінгвістичного явища має 
спиратись на розумові процеси й дії, які лежать в основі розуміння й використання цього 
явища в мовленні. У когнітивному підході підкреслюється необхідність урахування 
особливостей оволодіння студентами тим чи тим явищем, а також звертається увага на 
здатність студентів свідомо організовувати свою пізнавальну діяльність. 

Процес пізнавальної діяльності керується двома рівнями [15, 84]: 
1) нейрофізіологічним; 2) когнітивним. На нейрофізіологічному рівні знаходяться генетично 
успадковані знання, або інстинкти. На їх базі здобуваються первинні знання, які набувають 
статусу апріорних і слугують підґрунтям для здобуття нових знань – або на емпіричній 
основі, або силогічним шляхом. Процес пізнання має місце й на другому – когнітивному – 
рівні,  коли знання розглядаються як проблема й накопичена мозком інформація,  яка може 
бути використана для здійснення мислення й розв’язання практичних завдань. Такі знання є 
результатом процесу пізнання дійсності, адекватним її відображенням у свідомості людини у 
вигляді уявлень, суджень, умовиводів тощо. Отже, завдання, які використовуються у процесі 
навчання мови, мають бути проблемними і стимулювати мисленнєву активність студентів. 

Реалізація когнітивного підходу в навчанні мови полягає в тому, що: а) розвиток 
мислення є невід’ємним складником процесу оволодіння мовою; б) навчання має не лише 
особистісно, а й соціально зумовлений характер; в) студенти є активними учасниками 
процесу навчання й формування свого знаннєвого простору, при цьому мають ураховуватися 
їхні індивідуальні особливості; г) у процесі оволодіння мовою слід застосовувати різні 
когнітивні стратегії; д) у ході навчання варто зважати на особистий досвід та індивідуальні 
відмінності студентів, що позитивно позначиться на результатах їхньої пізнавальної 
діяльності.  

Таке трактування когнітивного підходу дозволяє зробити припущення, що основною 
метою навчання студентів ВНЗ має бути формування, по перше,  загальної  компетентності – 
особливого типу організації предметно-специфічних знань, які дозволяють приймати 
ефективні рішення у відповідній сфері діяльності [10, 244], а по-друге, когнітивної 
компетентності – загальних здатностей, які виявляються в позитивній кореляції між діями 
людини та проблемними завданнями, які їй необхідно розв’язати [8,  526] на основі набутих 
знань, навичок і вмінь.  

На думку окремих науковців, когнітивна компетентність певною мірою залежить від 
інтелектуальних спроможностей індивіда, в основі яких лежить когнітивна гнучкість – 
здатність передавати різні смисли особистому досвіду і включатись у багатоваріантні зв’язки 
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зі своїм оточенням [12, 304]. Іншими словами, це гнучкість мислення індивіда. Вона визначає 
здатність пристосовуватись до нових ситуацій, адаптуватися до змін, успішно і творчо 
розв’язувати нові проблеми. Вважається, що за когнітивну гнучкість відповідає та частина 
мозку, яка дозволяє переключати увагу з одного об’єкта на інший; переходити з однієї думки 
до іншої;  не відволікаючись,  концентруватися на завданні,  яке слід розв’язати,  бачити різні 
варіанти розв’язку проблеми тощо.  

Запорукою когнітивної гнучкості, а відтак і компетентності людини, вважаються її 
когнітивні здатності до [15, 107]: категоризації; адаптаційної зміни поведінки (зокрема, до 
навчання); дедуктивного мислення; узагальнень, що дозволяє людині виходити за межі 
наданої їй інформації; розуміння, що зв’язано зі спроможністю бачити відношення в 
завданнях і оцінювати значення цих відношень для розв’язання завдань; побудови й 
використання концептуальних моделей.  

Вищезгадані когнітивні здатності відображають сформульовані С. Спірменом в аспекті 
когнітивного підходу принципи пізнання, зокрема [14, 114]: 1) розуміння досвіду, тобто 
сприйняття стимулів і зв’язок зі змістом довготривалої пам’яті – те, що нині називається 
кодуванням; 2) виявлення зв’язків – взаємозв’язок двох стимулів для розуміння їх подібності 
та відмінності, що визначається як умовивід; 3) виявлення співвідносних понять – 
використання умовиводів у новій царині. Когнітивні здатності виявляються в когнітивних 
операціях, які розвиваються у процесі мислення в ментальному досвіді особистості, котрий, 
на думку М.О. Холодної, лежить в основі інтелекту людини [10, 104]. Тому когнітивний 
підхід і передбачає опору на інтелектуальний складник, урахування різних стилів пізнання й 
навчальних стратегій, якими людина користується як у навчанні, так і в повсякденному 
житті.  

Висновки. Таким чином, метою навчання іноземної мови в когнітивному підході є 
формування як загальної, так і когнітивної компетентності студентів-філологів, що дозволяє 
їм адекватно й ефективно діяти в певній проблемній ситуації, ґрунтуючись на активно 
набутих знаннях, навичках і вміннях. На рівень сформованості когнітивної компетентності 
впливає когнітивна гнучкість, запорукою якої є когнітивні здатності до індукції, дедукції, 
категоризації, концептуального моделювання тощо. Реалізуючи певні принципи пізнання, 
когнітивні здатності розвиваються в ментальному досвіді студентів, котрий є основою 
їхнього інтелекту.  

Перспективу подальшого вивчення заявленої проблеми ми вбачаємо в дослідженні ролі 
когнітивних, інтелектуальних і епістемологічних стилів у навчанні іноземної мови майбутніх 
філологів. 
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КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЕ 

 
В статье исследуются особенности обучения иностранному языку  будущих филологов с 

позиции когнитивного подхода. В частности, акцент сделано на овладении знаниями, описано, 
как они репрезентируются в сознании и преобразуются в картину мира, и как они влияют на 
поведение индивида. Охарактеризован психологический феномен когнитивного диссонанса, 
возникающий вследствие несогласованности знаний. Подчёркнута необходимость 
формирования у студентов когнитивной компетентности, что позволит им эффективно 
действовать в проблемных ситуациях жизнедеятельности на основе полученных знаний, 
сформированных навыков и умений, и развитых способностей. Сформулированы принципы 
познания, в которых акцентируется важность активного конструирования знаниевого 
пространства субъектами познания. 
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когнитивная компетентность, когнитивные способности, когнитивная гибкость, принципы 
познания 
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COGNITIVE DIMENSION OF TEACHING FOREIGN LANGUAGE IN UNIVERSITIES  
 
The article studies specific features of foreign language teaching within a cognitive framework. 

Particularly, in the focus of attention is the intellectual component of language acquisition, which 
presupposes active constructing knowledge space by cognizing subjects. The phenomenon of cognitive 
dissonance is characterized as a mental stress or discomfort experienced by an individual who is 
confronted by new information that conflicts with existing knowledge. The necessity to acquire cognitive 
competence by trainee-teachers is accentuated. This competence is defined as an acquired capacity which 
provides an individual’s effective performance while solving genuine and ideational problems on the 
ground of mastered knowledge and developed habits, skills and abilities. The idea is emphasized that the 
level of cognitive competence is stipulated by cognitive flexibility of a personality. Basic principles of 
cognition as main constituents of a learning process are singled out.  

Keywords: knowledge space, cognitive system, cognitive dissonance, cognitive competence, 
cognitive capacities, cognitive flexibility, principles of cognition 
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ОСВІТНЬОЇ МОДЕЛІ В 
УКРАЇНІ ЯК ЗАПОРУКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ПРАЦІ 

 
В статті обґрунтовано актуальність розробки інноваційної моделі підготовки фахівців 

відповідно до реалій ринку праці. Метою нашого дослідження є побудова ефективної освітньої 
моделі, зорієнтованої на потреби ринку праці. Здійснено компаративний аналіз сучасних 
моделей взаємодії «роботодавець – найманий працівник – вищий навчальний заклад» в країнах 
ЄС, країнах СНД та Україні. Визначено та охарактеризовано переваги та недоліки вітчизняної 
системи освіти. Запропоновано авторське бачення механізму взаємодії ринку освітніх послуг та 
ринку праці. Розроблено інноваційну компетентнісну модель підготовки сучасного фахівця 
відповідно до вимог ринку праці у вигляді проекту. Обчислено показники ефективності проекту 
(рентабельність, чисту додану вартість, приведені витрати та строк окупності проекту), які 
обґрунтовують доцільність його упровадження в практиці діяльності конкретного ВНЗ. 

Ключові слова: освіта, інноваційна освітня модель, освітній проект, подвійний диплом. 
 
Постановка проблеми дослідження. Україна має розвинену і всеохоплюючу систему 

освіти, яка за основними показниками була і залишається на рівні світових стандартів. Проте, 
у цій сфері накопичилося чимало невирішених питань, які негативно впливають на її якість. 
Найбільшою проблемою вітчизняної системи освіти, на наш погляд, є її відокремлене 
функціонування від ринку праці, що і актуалізує необхідність ґрунтовних досліджень. Адже 
саме орієнтація на реалії ринку праці має стати відправною точкою реформування системи 
освіти в Україні на засадах активного упровадження інноваційного досвіду. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості взаємодії вітчизняного ринку 
освітніх послуг та ринку праці розглянуті в наукових працях Н. Анішиної, О. Балакірєвої, С. 
Бандури, Д. Богині, І. Гнибіденко, А. Колота, Е. Лібанової, О. Новикової, багатьох інших. В їх 
працях здебільшого висвітлені проблеми управління якістю освітніх послуг чи здійснені спроби 
пошуку напрямків гармонізації вказаних ринків, але в жодній праці не здійснена спроба 
побудови моделі підготовки фахівця відповідно до вимог ринку праці. 

Мета дослідження – побудова ефективної інноваційної освітньої моделі, зорієнтованої 
на потреби ринку праці. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вивчення світового досвіду формування 
системи вищої освіти має важливе значення для реформування системи освіти України. 

Світовою тенденцією розвитку вищої освіти сьогодні є поширення англосаксонської моделі 
дворівневої підготовки фахівців у різних галузях знань і сферах професійної діяльності, де 
перший рівень передбачає набуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»,  а другий 
рівень – «магістр». Поширення такої системи підготовки фахівців пояснюється найбільшою 
адаптованістю до домінуючою ринкової моделі функціонування економік країн світу. Тривалий 
час дворівнева система підготовки фахівців реалізується в США, Великобританії, Канаді, 
Австралії та інших розвинених країнах, визначаючи економічні успіхи цих країн в системі 
світогоподарських відносин. 

Моделі взаємодії «роботодавець – найманий працівник – вищий навчальний заклад» в 
країнах ЄС, країнах СНД та Україні: компаративний аналіз 

Загальновідомо, що система вищої освіти в умовах розбудови інноваційної економіки 
перетворюється на провідну галузь, що забезпечує прирощення людського і, в його межах, – 
інтелектуального капіталу країни. Останнім часом освіта відіграє вирішальну роль, формуючи 
потужну економіку, засновану на знаннях. Певного поширення в світі набула модель глобального 
науково-дослідного університету (global research university),  де вищі навчальні заклади є не 
тільки генераторами нових знань, але і каталізаторами інноваційної діяльності. Рух до цієї моделі 
відбувається не тільки в країнах, де університети є фундаторами національної науково-дослідної 
й інноваційної діяльності (США, Великобританія, Канада), але й там, де дослідницька робота 
зосереджена в академічних інституціях (Німеччина, Франція, Фінляндія). Принциповими 
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особливостями цієї моделі є: освоєння студентами базових компетенцій науково-дослідної й 
інноваційної діяльності через їх включення до відповідних практик; повноцінний перехід на 
дворівневу систему вищої освіти «бакалавр-магістр», що передбачає активне використання 
студентів як «робочої сили» для практичних досліджень і розробок; включення всіх викладачів в 
науково-дослідну й інноваційну діяльність; перетворення університетів у центри комунікації 
бізнесу, суспільства, держави з питань наукового та технологічного прогнозування, обміну 
передовими знаннями, вирішення глобальних проблем; відмова від лінійної моделі «від 
фундаментального дослідження до прикладної розробки» на користь тісної співпраці з 
реальним сектором економіки; міждисциплінарність досліджень і розробок; формування і 
організація інноваційних підприємств; розвиток малого інноваційного підприємництва; 
інтернаціоналізація наукової діяльності, що виражається у формуванні інтернаціональних 
дослідних колективів, проведенні стажувань в зарубіжних наукових та міжнародних центрах, 
публікації результатів наукових досліджень у провідних зарубіжних виданнях [1]. 

Для мотивування ВНЗ виконувати підготовку студентів у рамках потреб роботодавців 
необхідно акцентувати увагу на якості освіти, а також на кінцевому результаті роботи ВНЗ. 
Для підвищення якості вищої освіти потрібно забезпечити прямий зв'язок між бажаними 
компетенціями ринку праці та підготовкою кадрів.  З найбільш ефективних форм взаємодії 
роботодавців і системи вищої освіти можна виділити подачу підприємствами заявки до ВНЗ 
на фахівців певного профілю, проходження на підприємстві ознайомлювальної, виробничої та 
переддипломної практики, в тому числі і стажувань; проведення тренінгів і майстер-класів 
співробітниками підприємств. Ефективними є ярмарки вакансій і професійні форуми, які дають 
інформацію про майбутні робочі місця.  Прикладом ефективної взаємодії ВНЗ з бізнесом є 
знайомство представників освітніх установ з виробничою діяльністю підприємства з метою 
подальшого коригування існуючих навчальних планів підготовки фахівців [2]. 

Разом з тим,  бізнес-структури та представники державного сектора вкрай повільно,  
іноді з відсутністю бажання, залучаються до співпраці з ВНЗ. Одним із шляхів вирішення цієї 
проблеми є інформатизація системи вищої освіти, зокрема, створення «хмарних ресурсів» з 
ряду хмарних сервісів для ефективної організації спільного навчально-освітнього процесу з 
метою підготовки компетентних випускників. У запропонованій І.А. Язовцевим [3] концепції 
пропонується автоматизувати процес спільного створення і узгодження навчальних планів, а 
також процес тимчасового працевлаштування студентів. Реалізація даних процесів дозволить 
скоротити витрати часу і коштів, пов'язані з коригуванням освітніх програм, дасть можливість 
максимально стандартизувати навчальні процеси у ВНЗ, залучити більше зацікавлених осіб. 
Для роботодавця використання цих технологій підвищить ефективність підбору кадрів для 
працевлаштування як в кількісному відношенні (збільшиться потік пропозицій роботи і 
робочої сили за рахунок загальнодоступності хмарної системи), так і в якісному відношенні 
(підвищиться обізнаність учасників системи). 

Визначення переваг та недоліків існуючої системи освіти 
Вітчизняна освіта має глибокі традиції. Але приєднання ВНЗ України до Болонського 

процесу передбачає реалізацію заходів з використанням форм навчання, характерних для 
європейської освіти. Європейська освіта має суттєві відмінності, тому впроваджувані заходи 
щодо гармонізації національної та європейської освіти мають бути комплексними, на основі 
реформ інституційного, змістовного і науково-методичного характеру, що вимагає вирішення 
багатьох питань як на державному рівні, так і в кожному окремому ВНЗ. 

Конкурентними перевагами вітчизняної освіти є: 
- високоякісна гуманітарна підготовка фахівців порівняно з багатьма зарубіжними ВНЗ; 
- ґрунтовна, глибока, предметна і фундаментальна підготовка, яка є основою подальшої 

професійної мобільності, створює передумови для конкурентоспроможності фахівців на ринку; 
- єдині для усієї держави стандарти якості підготовки фахівців (ОПП, ОКХ); 
-  високий рівень наукової підготовки кадрів,  що забезпечується за рахунок існування 

наукового ступеня доктора наук (після захисту кандидатської дисертації, яка прирівнюється 
до ступеня доктора наук у країнах ЄС). 

На наш погляд,  слід зберегти ці позитивні здобутки вищої освіти в Україні і разом з 
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тим, знайти шляхи подолання проблем на основі адаптації провідного зарубіжного досвіду 
підготовки фахівців. 

До недоліків вітчизняної системи освіти відносять: занепад науково-дослідної роботи; 
нижча питома вага населення з вищою освітою (22.5% в Україні проти 50.5% у країнах ЄС);  
низький рівень оплати праці професорсько-викладацького складу; відсутність механізмів 
заохочення працівників вітчизняної освіти до підвищення якості виконуваної роботи та 
пропонованих освітніх послуг; низький рівень використання інноваційних технологій у 
навчальному процесі ВНЗ; застаріла матеріально-технічна база, відсутність коштів на її 
реновацію; недостатнє бюджетне фінансування вітчизняної системи освіти. 

Загальновідомо, перехід до інноваційного шляху реформування вітчизняної системи 
освіти сприймається вкрай складно (можновладцями, працівниками міністерства, керівниками 
ВНЗ та його підрозділів, і нарешті – самими студентами), як і будь-яка новизна в іншій сфері 
діяльності. Адже ламати традиції і стереотипи мислення завжди є болючим і складним процесом. 
Тому глибокий аналіз вимог Болонського процесу та окреслення перспектив їх упровадження 
в Україні є надзвичайно актуальним. Він дасть можливість підготовки кваліфікованих кадрів 
відповідно до реальних вимог ринку праці [4], обміну досвідом з провідними державами ЄС і 
формування європейського типу мислення майбутнього працевлаштування. Його ключовими 
перевагами є: мобільність (можливість продовжувати навчання і працевлаштовуватись в інших 
країнах); вільний вибір студентами навчальних дисциплін; переорієнтація на самостійну роботу. 

Побудова механізму взаємодії ринку освітніх послуг та ринку праці 
На сучасному етапі державотворення в Україні, як і в усьому світі, триває пошук дієвих 

механізмів регулювання взаємодії освіти і ринку праці. Недосконала нормативно-правова 
база, надмірна централізація управління освітою, падіння попиту на висококваліфікованих 
працівників через погіршення якісних характеристик робочих місць, недостатні інвестиції в 
нові технології, проблеми із працевлаштуванням молоді, – все це викликає необхідність 
вивчення зарубіжного досвіду стосовно забезпечення взаємозв'язку освіти та ринку праці і 
його адаптації до ситуації, що склалась у нашій країні. Кожна країна має власні підходи до 
регулювання взаємовідносин між державою, освітніми закладами і роботодавцями. 

Як зазначає Е.М. Лібанова, кожна країна має власну соціально-економічну стратегію, 
систему пріоритетів; її населення характеризується особливою ментальністю, рівнем професійної 
та освітньої підготовки; нарешті в кожній країні існує специфічне культурне середовище, 
історичні традиції [5]. 

Держави-учасниці ЄС, навпаки, виробили єдину політику з урахуванням глобалізації, 
яка відповідає сучасним вимогам європейського ринку праці, міжкраїнової міграції, сприяє 
підвищенню зайнятості, забезпеченню якісної професійної підготовки кадрів для високої 
конкурентоспроможності альянсу. З цією метою затверджені стратегічні конвенції (Болонська 
декларація, Копенгагенська декларація, Лісабонська стратегія), які сприяють поглибленню 
координації політики у сферах освіти та зайнятості на загальноєвропейському рівні. 

Важливим елементом забезпечення взаємодії ринку освітніх послуг і ринку праці є 
розподіл витрат та відповідальності на основі збільшення інвестування в людські ресурси. 
Мова йде про довгостроковий інвестиційний проект основним критерієм ефективності якого 
є формування стабільного людського капіталу суб'єктів господарювання. 

Наша авторська модель інтеграційної моделі взаємодії ринку освітніх послуг з ринком 
праці представлена у вигляді ромбу на рис. 1. 

Державно-приватне партнерство спрямоване на створення ефективної інноваційно-
інвестиційної стратегії щодо спільного фінансування підготовки компетентного фахівця, 
конкурентоспроможного на ринку праці. Всі сторони моделі мають органічно взаємодіяти на 
паритетній основі. Державні органи мають постійно контролювати якість надання освітніх 
послуг та якість майбутніх фахівців у вигляді атестаційно-ліцензійно-актедитаційних 
заходів, встановлюючи систему високих європейських стандартів. В свою чергу роботодавці, 
активно співпрацюючи з навчальними закладами, мають коригувати навчальні стандарти і 
програми підготовки фахівців, наповнюючи їх практичним змістом і забезпечують набуття 
фахівцями практичних компетенцій, створюючи бази реальної (не віртуальної) практики. До 
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функцій держави крім іншого належить гарантування достатнього рівня інвестування з боку 
роботодавців за умови справедливого розподілу між ними видатків та майбутніх вигод. 

Активізація участі роботодавців у процесі підготовки компетентних фахівців може бути 
досягнута шляхом: встановлення обов'язкових внесків, які мають сплачуватися до спеціального 
фонду навчання; надання податкових преференцій компаніям, які інвестують у людський 
капітал; допомога підприємствам у питаннях створення дієвої кадрової політики тощо. 
Європейський досвід свідчить, що з метою стимулювання процесу підготовки компетентних 
фахівців має бути створена система відшкодування витрат майбутніх працівників роботодавцями 
за умови, що здобуті знання цілком відповідатимуть тому роду діяльності, яку фахівці 
виконуватимуть на підприємстві. Держава, в свою чергу, може здійснювати субсидіювання 
таких програм навчання. 

Україна за 2000-2015 рр. значно послабила державне регулювання як ринку праці, так і 
ринку надання освітніх послуг. 
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Рис. 1. Інтеграційна модель взаємодії ринку освітніх послуг і ринку праці 

Джерело: розробка автора, представлена в науковому дослідженні [6] 
 
Але, враховуючи сьогодні сучасні тенденції європейського розвитку, враховуючи 

процес глобалізації та необхідність постійного оновлення професійних знань, умінь і навичок 
(для відповідності ринку праці) окрім традиційних завдань у сфері соціально-економічної 
політики держави, перед ринком освіти постають нові завдання і вимоги стосовно ефективного 
функціонування, зокрема: 1) перетворення провідних освітніх закладів в епіцентри 
програмування регіонального розвитку; 2) формування інноваційно-підприємницької освітньої 
моделі, в якій навчальний заклад відіграватиме роль науково-освітньо-промислового комплексу 
з академічним ядром і міждисциплінарною проектно-зорієнтованою програмою підготовки 
фахівців, органічно вписаною в систему розвитку підприємницького комплексу; 3) формування 
єдиного відкритого освітньо-інформаційного простору; 4) забезпечення постійного державного 
моніторингу і прогнозування попиту на кваліфіковану робочу силу на ринку праці на основі 
сценаріювання розвитку, що сприятиме вибору оптимальної моделі ринку освітніх послуг; 5) 
розробка форм і критеріїв оцінки компетенцій майбутніх фахівців. 

Розроблення інноваційної компетентнісної моделі підготовки сучасного фахівця 
Освіта і професійна підготовка є фундаментом людського розвитку і суспільного прогресу. 

Також вони є запорукою індивідуального розвитку, формують інтелектуальний, духовний та 
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виробничий потенціал суспільства. Розвиток держави, структурні перетворення на мікро- та 
макро- рівнях мають гармонійно поєднуватися з реформою освіти і професійною підготовкою 
для задоволення особистих і суспільних потреб. Першочерговим є задоволення освітніх потреб 
особистості заради її розвитку, самореалізації і забезпечення конкурентоспроможності на 
ринку праці [7]. 

Одним із загальних законів розвитку будь-якого суспільства є закон підвищення якості 
трудового потенціалу суспільства, заснованого на аксіомі, що властивості кожного наступного 
покоління вищі (більше знань і вмінь) порівняно з попереднім поколінням. Це зумовлюється 
закономірностями розвитку науково-технічного і соціально-економічного прогресу і необхідністю 
впровадження компетентністного підходу в навчальному процесі. Поява і осмислення понять 
«компетентного підходу» в освітній теорії були викликані входженням української системи 
освіти в Болонський процес і ухваленням західної освітньої термінології. Як справедливо 
відмітив А.Ф. Павленко, у рамках Болонського процесу європейські університети в різній мірі 
освоюють компетентністний підхід, який розглядається як інструмент посилення соціального 
діалогу вищої школи зі світом праці, засобом поглиблення їх співпраці та відновлення в нових 
умовах взаємної довіри [7]. 

Наше дослідження були проведені на базі Дніпропетровської державної фінансової академії. 
За даними Центру Кар'єри, випускники академії, які навчалися за рахунок коштів державного 
бюджету, отримали направлення на роботу за спеціальністю, крім тих, хто має право на самостійне 
працевлаштування відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок 
працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась 
за державним замовленням». Але очевидно й те, що справжню долю таких студентів відстежити 
неможливо. Наші власні дослідження реалій ринку праці Дніпропетровської області показують, 
що тільки 52% студентів ДДФА працює за спеціальністю. Тому керівництвом академії було 
прийняте рішення про необхідність внесення змін в систему організації навчального процесу. 
Тому було запропоновано компетентнісний підхід до навчання як сучасного інноваційного 
інструменту інтеграції потреб ринку праці, вимог професії до підготовки молодих фахівців. 

Було започатковано проект «Розроблення інноваційної моделі підготовки сучасного 
фахівця відповідно до вимог ринку праці». Було створено робочу групу проекту в складі: 

Керівник проекту: в.о. ректора Дніпропетровської державної фінансової академії. 
Заступник керівника: проректор з науково-педагогічної роботи ДДФА. 
Проектна група: 
завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці; 
4 доценти кафедри управління персоналом та економіки праці; 
студенти V курсу денної форми навчання, які навчаються за спеціальністю 7.03050501 

«Управління персоналом та економіки праці». 
Структура і типи завдань проекту представлені нижче: 
Підготовчо-аналітичний етап 
0-1 Формування робочої групи проекту. 
1-2 Аналіз існуючої освітньо-професійної програми підготовки фахівців спеціальності 

«Управління персоналом та економіка праці». 
1-3 Моніторинг ринку праці та ринку освітніх послуг Дніпропетровської області. 
1-4 Збір даних про кількісний та якісний склад студентів академії. 
1-5 Аналіз даних про працевлаштування випускників академії в розрізі спеціальностей. 
2-6 Моніторинг сучасних моделей вищої освіти. 
3-6 Дослідження та аналіз вимог роботодавців до майбутніх фахівців в регіоні. 
4-6 Дослідження та аналіз якісної підготовки фахівців за всіма спеціальностями. 
5-6 Економічна діагностика здійснюваних досліджень. 
6-7 Визначення переваг і недоліків існуючої освітньо-професійної програми підготовки 

фахівців за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці». 
6-8 Розробка нової документації 
6-9 Визначення виробничих функцій, типових завдань діяльності фахівця освітньо-
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кваліфікаційного рівня «бакалавр» та умінь, якими він повинен володіти. 
6-10 Визначення компетенцій фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». 
6-11 Визначення робіт, які здатен виконувати фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр». 
7-12 Формулювання та затвердження виробничих функцій, типових завдань діяльності 

фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності «Управління персоналом 
та економіка праці» (спеціалізація «Управління соціальним захистом та соціально-трудовими 
відносинами») та умінь, якими він повинен володіти. 

8-12 Формулювання та затвердження виробничих функцій, типових завдань діяльності 
фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності «Управління персоналом 
та економіка праці» (спеціалізація «Менеджмент персоналу») та умінь, якими він повинен 
володіти. 

9-12 Формулювання та затвердження робіт, які здатен виконувати фахівець освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Управління персоналом та економіка 
праці» (спеціалізація «Управління соціальним захистом та соціально-трудовими відносинами»). 

10-12 Формулювання та затвердження робіт, які здатен виконувати фахівець освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Управління персоналом та економіка 
праці» (спеціалізація «Менеджмент персоналу»). 

11-12 Розробка нової освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра. 
12-14 Визначення переліку вибіркових дисциплін з кількістю навчальних годин/кредитів 

на їх вивчення для спеціалізації «Управління соціальним захистом та соціально-трудовими 
відносинами». 

13-14 Визначення переліку вибіркових дисциплін з кількістю навчальних годин/кредитів 
на їх вивчення для спеціалізації «Менеджмент персоналу». 

14-15 Затвердження переліку вибіркових дисциплін. 
15-16 Розробка нової освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів. 
Затвердження та реалізація проекту 
16-17 Затвердження освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної 

програми підготовки бакалаврів. 
17-18 Розробка нової компетентісної моделі підготовки фахівців за спеціальністю 

«Управління персоналом та економіка праці». 
Сітьова модель проекту представлена на рис. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Сітьова модель проекту «Розроблення інноваційної моделі підготовки 
сучасного фахівця відповідно до вимог ринку праці» 

Джерело: власна розробка автора 
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Останнім часом все частіше для підвищення конкурентоспроможності випускників 
ВНЗ на ринку праці застосовуються різні інноваційні заходи, які ґрунтуються на застосуванні 
світового інтелектуального потенціалу до вітчизняного освітнього процесу. Зокрема, йдеться 
про практику співробітництва з іноземними ВНЗ та введення програм подвійних дипломів. 
Тому було вирішено в межах здійснення вищеописаного проекту застосувати цю інноваційну 
практику. Як зазначають у своїх дослідженнях О.Л. Оголь та О.І. Момот [8], мотивація і цілі 
програм подвійних дипломів (спільних ступенів) різноманітні. Уряд може заохочувати їх як 
інструмент залучення кваліфікованих кадрів з метою регіонального розвитку. Для ВНЗ програми 
подвійних дипломів є засобом підвищення ефективності власних програм розвитку, отримання 
іноземної/міжнародної акредитації/визнання, присвоєння кваліфікацій фахівцям, які не може 
запропонувати національна система освіти, підвищення конкурентоспроможності ВНЗ, або 
забезпечення додаткових доходів (шляхом, наприклад, франчайзингу їх програм і ступенів). 

Логіко-структурна схема механізму впровадження системи подвійної освіти для бакалаврів 
напрямку підготовки «Управління персоналом та економіка праці» на основі навчальної 
програми іноземного ВНЗ запропонована на рис. 3. 

 

вивчення узгодження 
Систематизація нормативно-правової бази щодо впровадження подвійної освіти для 

бакалаврів 

Постановочний блок: 
· Закон України «Про вищу освіту»; 
· Положення «Про академічну мобільність 
студентів вищих навчальних закладів України»; 
· Постанова Кабінету міністрів України від 8 
серпня 2007 року №1019 «Про ліцензування 
діяльності з надання освітніх послуг»; 
· Наказ Міністерства освіти і науки України 
01.11.2013  №1541 «Про порядок організації 
набору та навчання (стажування) іноземців 
та осіб без громадянства»; 
· Наказ Міністерства освіти і науки України 
24.12.2003  №847 «Ліцензійні умови надання 
освітніх послуг у сфері вищої освіти». 

Реалізаційний блок: 
· Навчальний план академії; 
· Навчальний план іноземного ВНЗ; 
· Освітньо-професійна програма підготовки 
бакалаврів академії; 
· Освітньо-професійна програма підготовки 
бакалаврів іноземного ВНЗ; 
· Освітньо-кваліфікаційна характеристика 
бакалавра академії; 
· Освітньо-кваліфікаційна характеристика 
бакалавра іноземного ВНЗ. 

Укладення спільного договору про підготовку студентів за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «бакалавр» за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці» 

Двостороннє отримання ліцензії на підготовку студентів за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «бакалавр» спільно з іноземним ВНЗ 

Проектний блок (програма реалізації): 
1. Підготовка нормативної документації з питань введення програми подвійної освіти спільно 

з іноземним ВНЗ; 
2. Розробка методичного забезпечення програми подвійної освіти; 
3. Розробка кейс-методів навчання; 
4. Придбання ліцензії, програмного забезпечення для обміну навчальною документацією та 

бухгалтерського обліку; 
5. Проведення тренінгів для професорсько-викладацького складу, який буде займатися 

навчанням студентів за програмою подвійної освіти; 
6. Підбір, відбір, підготовка, тестування студентів, які бажають навчатися за програмою 

подвійної освіти; 
7. Проведення тренінгів для студентів, будуть навчатися за програмою подвійної освіти; 
8. Узгодження розробленої навчальної документації з іноземним ВНЗ; 
9. Визначення інших витрат на введення програми подвійної освіти.  

Рис. 3. Впровадження системи подвійного диплому (джерело: власна розробка автора) 
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Кошторис витрат на впровадження проекту представлений в табл. 1. 
Таблиця 1 

Кошторис витрат на впровадження системи подвійної освіти 
Витрати Вартість, грн. 

Витрати на підготовку нормативної документації з питань введення програми 
подвійної освіти спільно з іноземним ВНЗ 

5000 

Витрати на підготовку методичного забезпечення програми подвійної освіти 30000 
Витрати на підготовку кейс-методів навчання. придбання ліцензії, програмного 
забезпечення для обміну навчальною документацією та бухгалтерського обліку 

70000 

Продовження табл. 1 
Витрати на підготовку та проведення тренінгів для професорсько-викладацького 
складу, який буде займатися навчанням студентів за програмою подвійної освіти 

25000 

Витрати на підбір, відбір, підготовку, тестування студентів, які бажають навчатися 
за програмою подвійної освіти та проведення тренінгів для цих студентів 

30000 

Витрати на узгодження розробленої навчальної документації з іноземними ВНЗ 25000 
Інші витрати 60000 
Всього за кошторисом 245000 

Джерело: розрахунки автора 
 
Зважаючи увагу на те, що ліцензований обсяг підготовки фахівців складає 25 осіб, 

розрахуємо чисту грошову вартість навчання студентів, строк окупності проекту та його 
рентабельність за схемою, представленою на рис. 4. Вважаємо, що середня вартість отримання 
послуг за програмою подвійної освіти для студентів коштуватиме 15000 грн/рік. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисю 4.Схема «дохід – витрати» програми подвійної освіти 
Джерело: розрахунки автора 

 
Зростання доходів щорічно на 375 тис. грн зумовлене виконанням щорічного плану набору 

25 студентів, а попередній набір продовжує свою підготовку. Зниження витрат відбуватиметься 
через те, що витрати на підготовку нормативної документації з питань введення програми 
подвійної освіти спільно з іноземним ВНЗ; витрати на узгодження розробленої навчальної 
документації; витрати на підготовку методичного забезпечення для програми подвійної освіти є 
поточними. Але витрати на тестування, підготовку студентів та оплату праці викладачів, витрати 
на додаткові практичні матеріали, а також інші витрати є постійними і будуть протягом всього 
терміну навчання. 

Рентабельність проекту розраховується за формулою (1): 
 

 ,                                                           (1) 
 
де RПР – рентабельність проекту,%; ∑П – очікуваний прибуток, грн; ∑З – витрати, грн. 
 
Чисту грошову вартість доходу розрахуємо а формулою (2): 
 

,                       (2) 
 
де NVPД – чиста грошова вартість проекту, грн; Дn – дохід за n-рік, грн. 
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Чиста грошова вартість доходу від нашого проекту складає: 
 
NVPД = 375000 (1+0.2)3 + 750000 (1+0.2)2 + 1125000 (1+0.2)1 + 1500000 (1+0.2)0 = 4578000 грн. 
 
Приведені витрати розраховуються за формулою (3): 
 

 ,               (3) 
 
де NVPВ – приведені витрати, грн; Вn – витрати за n-рік, грн. 
 
Отже, приведені витрати на проект проекту складає: 
NVPВ = 245000 (1+0.2)0 + 180000 (1+0.2)1 + 160000 (1+0.2)2 + 140000 (1+0.2)3 = 933320 грн. 
 
Розрахунок прибутку від реалізації проекту здійснюватиметься за формулою (4): 
 

 ,                                                          (4) 
 

∑П = 4578000 – 933320 = 3644680 грн. 
 
Рентабельність проекту складе: 
 

RПР = 3644680/933320 х 100% = 390.5%. 
 
Термін окупності проекту розраховується за формулою (5): 
 

, тобто 933320/3644680 = 0.26 = 95 днів .                                 (5) 
 
Отже, загальні витрати по проекту впровадження системи подвійної освіти для бакалаврів 

напрямку підготовки «Управління персоналом та економіка праці» спільно з іноземним ВНЗ 
в розрахунку на 4 роки складатимуть 933320 грн, тоді як сукупний дохід 4578000 грн. 
Рентабельність даного проекту складає 390.5%, а термін окупності – 95 днів, що є надзвичайно 
переконливим показником для його упровадження. 

Висновки. Ефективне впровадження передових ідей Болонського процесу у практику 
регулювання вітчизняної системи освіти, як і будь-яких інновацій, має відбуватися зі збереженням 
найкращих вітчизняних освітніх надбань і традицій. Тому цілком виправданою є необхідність 
подальшого удосконалення підготовки фахівців у ВНЗ України в межах програм співробітництва 
з можливістю отримання подвійного диплому. Це сприятиме максимальному збереженню 
позитивних здобутків національної системи освіти й ефективному використанню досвіду 
європейських країн для підготовки мобільних, творчих фахівців високої кваліфікації. 
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к.э.н., доц. Гетьман О.А.  
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ В УКРАИНЕ КАК ЗАЛОГ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА ТРУДА 

 
В статье обоснована актуальность разработки инновационной модели подготовки 

специалистов в соответствии с реалиями рынка труда. Целью нашего исследования является 
построение эффективной образовательной модели, ориентированной на потребности рынка 
труда. Осуществлен компаративный анализ современных моделей взаимодействия 
«работодатель – наемный работник – высшее учебное заведение» в странах ЕС, странах СНГ и 
Украине. Определены и охарактеризованы преимущества и недостатки отечественной системы 
образования. Предложено авторское видение механизма взаимодействия рынка образовательных 
услуг и рынка труда. Разработана инновационная компетентностная модель подготовки 
современного специалиста в соответствии с требованиями рынка труда в виде проекта. 
Рассчитаны показатели эффективности проекта (рентабельность, чистая добавленная 
стоимость, приведенные затраты и срок окупаемости проекта), которые обосновывают 
целесообразность его внедрения в практике деятельности конкретного вуза. 

Ключевые слова: образование, инновационная образовательная модель, образовательный 
проект, двойной диплом. 

 
Ph.D. Getman O.А. 

INNOVATIVE APPROACHES FOR BUILDING THE EFFECTIVE EDUCATIONAL MODEL IN 
UKRAINE AS A GUARANTEE OF ECONOMIC SECURITY OF DOMESTIC LABOR MARKET 

 
The actuality of developing an innovative educational model in accordance with the realities of the 

labor market is proved in this article. The aim of our study is building an effective educational model 
focused on the needs of the labor market. Comparative analysis of modern models of interaction between 
"employer – employee – higher education" in the EU, CIS and Ukraine is implemented. Advantages and 
disadvantages of domestic educational system are identified and characterized here. Authorial vision of 
the interactive mechanism of the educational market and the labor market is suggested. Innovative 
competence model of a modern specialist training in accordance with the requirements of the labor 
market in the form of a project has been developed. Project performance indicators (profitability, net 
value added, costs and payback period) are calculated here; they justify the feasibility of its implementation in 
the practice of a certain institution. 

Keywords: education, innovative educational model, educational project, double diploma. 
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УДК 378.013-047.22                                                                             д.пед.н., доц. Драч І.І. 
(ДВНЗ «Університет менеджменту освіти») 

 

ВИКОРИСТАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ У ПРОЦЕСІ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

 
У статті обґрунтовано доцільність розроблення компетентнісно орієнтованих завдань як 

засобу формування професійної компетентності майбутніх фахівців. Охарактеризовано типи 
компетентнісно орієнтованих завдань та їх функції. Розкрито особливості конструювання даного 
типу завдань із використанням таксономії педагогічних цілей Б. Блума, в якій визначаються 
способи класифікації розумових умінь, починаючи від найпростіших навчальних дій (знання, 
розуміння, застосування) до найскладніших (аналіз, синтез, оцінка). Наведено приклади 
компетентнісно орієнтованих завдань при здійсненні підготовки майбутніх фахівців. 

Ключові слова: професійна підготовка, професійна компетентність, компетентнісно 
орієнтовані завдання  

 
Постановка проблеми. Новий тип економіки висуває і нові вимоги до випускників 

вишів, серед яких все більший пріоритет отримують системно організовані знання, 
комунікативність, здатність до рефлексії та  самоорганізації, автономність і відповідальність. 
Тенденція до зміни у розумінні результатів освіти зафіксована у Національній рамці 
кваліфікацій, як документу, в якому надано опис кваліфікацій для використання органами 
виконавчої влади, установами та організаціями, що реалізують державну політику у сфері 
освіти, зайнятості та соціально-трудових відносин, навчальними закладами, роботодавцями. 
Для забезпечення формування необхідних кваліфікацій у систему вищої освіти 
впроваджується компетентнісний підхід, спрямований на те, що в процесі освіти потрібно не 
просто забезпечити засвоєння студентом знань, умінь та навичок, а спрямувати його на 
самостійне добування і адекватне застосування отриманих знань у відповідності з 
конкретним життєвим або професійним контекстом.  Одним з важливих,  на нашу думку,  
інструментів практичного впровадження компетентнісного підходу є розроблення 
компетентнісно орієнтованих завдань. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз психолого-педагогічної літератури 
[1–3] засвідчив, що проблема розроблення компетентнісно орієнтованих завдань у системі 
освіти, зокрема, і вищої набуває актуальності як у колі вітчизняних, та зарубіжних науковців. 
Однак, незважаючи на інтерес дослідників та значущість отриманих результатів, можна 
стверджувати, що проблема якісної підготовки майбутніх фахівців на основі 
компетентнісного підходу,  розроблення та використання компетентнісно орієнтованих 
завдань у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців потребує подальших 
поглиблених досліджень.  

Метою статті є розкриття особливостей використання компетентнісно орієнтованих 
завдань у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців. 

Виклад основного матеріалу. Як відомо, компетентність завжди формується і 
проявляється в діяльності. Тому її формування має здійснюватися в ході освітнього процесу 
через засвоєння знань, набуття вмінь та розвиток особистісних якостей, необхідних для 
виконання певного виду діяльності. На нашу думку, основним засобом формування 
професійної компетентності майбутніх фахівців мають виступати компетентнісно-
орієнтовані завдання, які включають в себе зміст і технології навчання, викладання та 
оцінювання якості підготовки студентів у навчальному процесі ВНЗ, що забезпечують її 
ефективність. 

Компетентнісно-орієнтоване завдання організовує навчально-пізнавальну, 
дослідницьку, проектну, квазіпрофесійну діяльність студента, а не відтворення їм інформації 
або окремих дій. Даний вид завдань виконує гностичну, виховну, аксіологічну, мотиваційно-
стимулюючу, керуючу, контрольно-оцінну функції, проте домінуючою серед них виступає 
предметно-діяльнісна, що полягає у формуванні у студентів здатності застосовувати знання 
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та вміння, набуті при вивченні дисциплін під час професійної підготовки, при вирішенні 
пізнавальних, квазіпрофесійних та професійних завдань.  

У науковій літературі в якості основних виділяють наступні типи компетентнісно-
орієнтованих завдань: 

1.  Предметні:  в умові описана предметна ситуація,  для вирішення якої потрібне 
встановлення і використання широкого спектру зв'язків предметного змісту, що вивчається в 
різних розділах дисципліни; в ході аналізу умови необхідно осмислити інформацію, 
представлену в різних формах; сконструювати спосіб вирішення (шляхом об'єднання вже 
відомих способів). Отриманий результат забезпечує пізнавальну значимість рішення і може 
бать використаний при вирішенні інших завдань (завдань). 

2.  Межпредметні:  в умові описана ситуація мовою однієї з предметних областей з 
явним або неявним використанням мови іншої предметної галузі. Для розв’язання таких 
завдань потрібно застосовувати знання з відповідних галузей, досліджувати умови з точки 
зору виділених предметних галузей, а також здійснювати пошук відсутніх даних. При цьому 
розв’язання і відповідь можуть залежати від вихідних даних обраних (знайдених) 
студентами. 

3. Практичні: в умові описана практична ситуація, для вирішення якої потрібно 
застосовувати не тільки знання з різних предметних галузей (обов'язково включають 
досліджувану дисципліну), але й придбані студентами на практиці, в повсякденному досвіді. 
При цьому недостатньо задати тільки сюжетну фабулу,  дані в такій задачі не повинні бути 
відірвані від реальності.  

Як зазначають російські вчені, зміст компетентнісно-орієнтованого завдання повинен 
відповідати наступним вимогам: 

1) формулювання компетентнісно-орієнтованих завдань або результат його рішення 
повинні представляти для студентів пізнавальну, професійну, загальнокультурну або 
соціальну значимість, щоб їх діяльність студентів у ході його розв’язання була мотивованою; 

2) мета рішення компетентнісно-орієнтованих завдань повинна полягати не стільки в 
отриманні відповіді, скільки у привласненні нового фактологічного або методологічного 
знання (методу, способу рішення, прийоми) з можливим перенесенням в інші аналогічні 
ситуації, у формуванні особистісних якостей студента, необхідних високопрофесійному 
конкурентоспроможному фахівцю; 

3) умова завдання формулюється як проблема або проблемна ситуація, яку необхідно 
вирішити засобами певної навчальної дисципліни (предметні компетентнісно-орієнтовані 
завдання), різних навчальних дисциплін (міжпредметні компетентнісно-орієнтовані 
завдання), за допомогою знань, набутих на практиці (практичні компетентнісно-орієнтовані 
завдання), на які немає явної вказівки в тексті задачі; 

4) завдання передбачає недетермінованість дій студента при його виконанні тобто 
спосіб виконання завдання студенту не відомий повністю або складається з комбінації 
відомих йому способів; 

5) при виконанні компетентнісно-орієнтованих завдань можуть бути використані різні 
способи, допускається можливість переформулювання (конкретизація, узагальнення, 
введення додаткових умов) завдання залежно від знань та індивідуальних особливостей 
студента; 

6) інформація в завданні може бути надмірною, відсутньої або суперечливою. Студент 
повинен відібрати необхідні йому для вирішення завдання дані або у разі недостатності 
здійснити пошук додаткової інформації. Дані в завданні можуть бути представлені в різній 
формі: у вигляді малюнка, таблиці, схеми, діаграми, графіка, тексту, відео тощо; 

7) в результаті роботи над компетентнісно-орієнтованими завданнями студенти повинні 
придбати і продемонструвати певний набір знань, умінь, володінь, особистісних якостей; 

8) отриманий результат виконання компетентнісно-орієнтованих завдань повинен бути 
значущий для студентів, тому необхідна явна або прихована вказівка сфери застосування 
результату. 
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Алгоритм конструювання компетентнісно-орієнтованих завдань передбачає покрокове 
виконання наступних дій: 

1. Визначення аспекту (-ів) компетентності, що підлягає формуванню або оцінці. 
2. Розроблення завдання на основі обраного аспекту. 
3. Пошук джерел, що дозволяють реалізувати плановану діяльність. 
4. Формування мотивів і стимулів. 
5. Створення ключів або модельних відповідей, шкал, бланків та інструкцій до 

пред'явлення результату рішення задачі. 
6. Самоекспертіза завдання  [1]. 
Самим змістовним з наведених є другий етап, тому зупинимося на ньому докладніше. 

Для реалізації другої дії представленого алгоритму пропонуємо використання таксономії 
педагогічних цілей американського вченого Б.  Блума.  Таксономія –  (від грец.  taxis  –  
розташування, лад, порядок, і nomos – закон) – ієрархічно вибудувана система цілей і 
результатів від простої до складної системи. Використання таксономії в умовах 
компетентнісно орієнтованої освіти зумовлено необхідністю правильно ставити педагогічні 
цілі і відповідно до них формулювати завдання для студентів, а також підбирати адекватні 
методи та інструменти оцінювання, проводити рефлексію за результатами навчання.  

Таксономія Б. Блума визначає способи класифікації розумових умінь, починаючи від 
найпростіших навчальних дій (знання, розуміння, застосування) до найскладніших (аналіз, 
синтез, оцінка). Причому високі рівні мислення (аналіз, синтез, оцінка) включають всі 
пізнавальні вміння нижчих рівнів (знання, розуміння, застосування). Тобто при 
вибудовуванні змісту освіти варто починати ускладнення в міру того, як людині потрібно не 
просто запам'ятати щось, але й застосувати. Причому спочатку застосувати в знайомій 
ситуації, потім у схожій, а потім в абсолютно незнайомій. Тільки потім вже використовувати 
кілька різних методів (можливо частинами) в абсолютно нових умовах. Формування 
професійної компетентності майбутніх фахівців з використанням таксономії Блума зумовлює 
певну послідовність подання матеріалу, використання теорії і практики, звернення до 
попереднього досвіду особистості студента і його життєвих ситуацій. 

Розглянемо приклади формулювання компетентнісно орієнтованих завдань для 
когнітивної групи цілей, розроблених для студентів спеціальності «Управління  навчальним  
закладом» при навчанні курсу «Компетентнісно орієнтоване управління навчальним 
закладом», що передбачена навчальним планом як вибіркова дисципліна у ДВНЗ 
«Університет менеджменту освіти» НАПН України (таблиця).  

Таблиця  
 

Навчальні 
цілі 

Приклади завдань 

Знання В чому полягає сутність управлінських парадигм за С. Кові? 
Які відмінності традиційної (старої) та нової  парадигм управління за 
Р.Дафтом? 

Розуміння Поясніть, в чому полягає студентоцентрована сутність компетентнісно 
орієнтованої освіти 
Наведіть приклади відмінностей у характеристиці управління організаціями 
в індустріальному та постіндустріальному періодах розвитку суспільства 

Застосування 
 

На прикладі конкретного навчального закладу охарактеризуйте застосування 
функцій та методів компетентнісно орієнтованого управління 
Розробіть пропозиції щодо використання методу бенчмаркінгу в управлінні 
навчальним закладом 

Аналіз 
 

Проаналізуйте особливості організаційних структур, які можуть 
використовуватися в умовах компетентнісно орієнтованого управління 
навчальним закладом 

http://ippobuk.cv.ua/images/
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Навчальні 
цілі 

Приклади завдань 

Вивчіть актуальність використання соціально-психологічних методів в 
управлінні навчальним закладом    

Синтез Напишіть есе на теми: 
Як створити навчальний заклад, який люблять учні/студенти 
Впровадження основних положень філософії людиоценитризму в управління 
навчальним закладом – данина моди чи об’єктивна потреба часу?  

Оцінка Оцініть переваги та перспективи проектного управління навчальним 
закладом 
Висловіть власну думку щодо актуальності використання фасилітативної 
функції управління навчальним закладом у процесі супроводу 
індивідуального саморозвитку особистості суб’єктів освітньої діяльності 

 

Висновки. Використання компетентнісно орієнтованих завдань при підготовці 
майбутніх фахівців зумовлює зміни як у виборі змісту, так і методів навчання. Виконання 
завдань покликане усунути недоліки традиційного навчання, спрямувати зусилля на 
формування аналітичного мислення, комунікативних навичок, здатності до рефлексії, 
підвищуючи таким чином рівень професійної підготовки.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

В статье обоснована целесообразность разработки компетентно ориентированных 
задач как средства формирования профессиональной компетентности будущих специалистов. 
Охарактеризованы типы компетентно ориентированных задач и их функции. Раскрыты 
особенности конструирования данного типа задач с использованием таксономии педагогических 
целей Б. Блума, в которой определяются способы классификации умственных умений, начиная 
от простейших учебных действий (знание, понимание, применение) до самых сложных (анализ, 
синтез, оценка). Приведены примеры компетентно ориентированных задач при осуществлении 
подготовки будущих специалистов.  

Ключевые слова: профессиональная подготовка, профессиональная компетентность, 
компетентностно ориентированные задания. 

Ph.D. Drach I. I. 
COMPETENCE-ORIENTED TASKS AS AN IMPORTANT FACTOR FORMATION OF 

PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE PROFESSIONALS 
 

Abstract. In the article the feasibility of developing competence-oriented tasks as means of 
formation of professional competence of future professionals is substantiated. The types of competence 
oriented tasks and functions are characterized. The features of this type of design problems with the 
taxonomy of educational objectives B. Bloom, which defines the ways of classifying mental skills ranging 
from simple training action (knowledge, comprehension, application) to the most complex (analysis, 
synthesis, evaluation) were disclosed. Examples of competence-oriented tasks in the implementation of 
training of future specialists were put. 

Keywords: training, professional competence, competence-oriented tasks. 



 301 

УДК 004.05                                                                                   к.воен.н. Зайцев Д.В. (КНУ) 
к.т.н. Зинчик А.Г. (КНУ) 
к.т.н. Панин В.Г. (КНУ) 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ВОЕННОЙ 

ПОДГОТОВКИ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 
 

В статье определено понятие информационная культура студента, необходимость 
приобретения информационной культуры для освоения материала по предмету тактическая 
подготовка, в частности, при отработке тактических расчетно-графических работ. В статье 
обосновано, что информационная культура является инструментом в руках научно-
педагогического работника для всестороннего развития студентов во время учебно-
воспитательного процесса и один из способов углубления компьютерной грамотности, 
умственного их развития при организации боевых действий, проведении соответствующих 
расчетов на первичных офицерских должностях. 

Ключевые слова: информационная культура, информационное обеспечение, компьютерная 
грамотность, тактическая расчетно-графическая работа. 

 
Постановка проблемы. Понятие информационной культуры является одним из 

основных понятий современной культуры, информационного обеспечения, науки, учебно-
воспитательного процесса. Информационная культура выпускника вуза – одно из 
требований, предъявляемых сегодня государственными образовательными стандартами 
высшего образования. Изучение понятия информационной культуры свидетельствует, что, 
несмотря на интенсивное развитие науки об информационной культуре, исчерпывающей его 
трактовки не существует. Это объясняется множеством подходов к толкованию самого 
понятия, его сложностью, многовекторностью его рассмотрения и ограниченным временным 
периодом его исследования. 

Информационная культура специалиста военного дела – это подсистема его 
профессиональной культуры, интегрирующей в себе следующее:  

· понимание важности информации для военно-профессиональной деятельности; 
· ориентировки в информационных потоках профессиональной информации, знания, 

умения и навыков по организации информационной деятельности (поиска, получения, 
хранения, обработки, передачи информации), потребность в творческой информационной 
деятельности; 

· постоянное пополнении знаний с целью профессионального совершенствования. 
Высокий уровень информационной культуры выпускника факультета военной 

подготовки, в свою очередь, является основным фактором готовности студента к 
информационно-профессиональной деятельности по основной специальности. 

Анализ последних исследований и публикаций. В [1] авторы определяют, что для 
учебных заведений с социальным заказом информационного общества следует считать 
обеспечение надлежащего уровня информационной культуры студента, необходимой для 
конкретной профессиональной деятельности и рассматривается информационная культура 
студента финансового профиля. В [2] информационная культура рассматривается как 
составная часть общей культуры, ориентированная на информационное обеспечение 
человеческой деятельности в любой сфере деятельности учителя средней школы. В [3,4] 
информационную культуру понимают как достигнутый уровень организации 
информационных процессов, степень удовлетворения потребностей людей в 
информационном общении, уровень эффективности создания и использования информации, 
обеспечивает целостное видение мира, его моделирования, предсказания результатов 
решения, принимаемые человеком. В [5,6] информационная культура понимается как 
совокупность культур: новых информационных технологий, технологической, правовой, 
социальной, эргономичной культур, которые сообщают человека школьного возраста и 
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способствуют направленному воздействию на протекание социальных процессов в обществе, 
коллективе и воспитанию сознательного отношения человека к труду, прав и обязанностям. 

Формирование целей статьи. Анализ работ, в которых рассматривались понятия и 
составляющие элементы информационной культуры позволяют говорить, что 
информационная культура глубоко философское по своей сути определение, и вместе с тем 
оно раскрывается через определенный алгоритм любого технологического, технического, 
специального процесса, который должны усвоить студенты на определённом периоде 
обучения. 

По мнению авторов, информационная культура студента высшей школы создается не 
сама по себе и не ради самой себя, она выступает инструментом в руках научно-
педагогического работника для их всестороннего развития [2]. Студент должен быть 
подготовлен к освоению большого количества не характерной для него информации 
(большого количества военных, военно-специальных, тактических терминов и понятий). 
Достичь же этого можно только благодаря высокой информационной культуре,  которой 
студенту учебного заведения необходимо овладевать, начало которой закладывается со 
школьной скамьи.  

В случае низкого уровня информационной культуры некоторых студентов в учебных 
группах факультета военной подготовки научно-педагогическим работникам необходимо 
выделить те их умения и навыки, которые необходимы им для получения азов и 
дальнейшего углубления (развития) общественной и профессиональной информационной 
культуры, учитывая при этом уже полученные ими первичные знания и умения как в школе, 
так и на первом-втором курсах высших учебных заведениях. 

Наступает время перехода к информационному обществу, время цифровой экономики, 
когда не деньги, а информация будет считаться основным капиталом.  

Изложение основного материала. С философско-социальной точки зрения понятие 
информационной культуры личности рассматривается как информационная культура, 
представляющая собой целостную социальную систему – один из важнейших, многогранных 
факторов общей культуры человечества, совокупность всех видов коммуникативно-
информационной деятельности человека и его последствий, выступает как своеобразный 
социально-духовный регулятор и интеллектуальный саморегулятор, действенное средство 
культурно-творческой практики в информационно-духовном пространстве [1]. 

В новых условиях формирования профессионально значимых качеств выпускника 
факультета военной подготовки должно быть ориентированным не столько на объем и 
полноту конкретных знаний по предметам, сколько на способность самостоятельно 
пополнять знания, искать необходимую информацию, принимать адекватные решения, 
ставить понятные боевые задачи подчиненным, организовывать взаимодействие на картах, 
отрабатывать боевые, графические, отчетные документы и тому подобное. Достижение этой 
цели в значительной степени зависит от первоначального уровня информационной культуры 
студента и его школьной подготовки. 

Информационная культура – система правил ориентации и поведения человека в 
информационном компьютеризированном обществе, в частности, в военно-технических 
системах, планировании боевых (специальных) действий с помощью определенного 
программного обеспечения [2]. 

Информационная культура – это прежде всего система информационного образования 
и воспитания, специфический способ подражания общественных достижений с целью 
социализации личности, ее всестороннего развития и профессиональной подготовки. 
Информационная культура как целостная система включает в себя многоаспектные, 
взаимосвязанные элементы – информационный потенциал, информационное мировоззрение, 
информационный менталитет, информационно-ориентационную деятельность, микро- и 
макроинфомодель, информационную потребность и другие [3]. 

Одной из важных составляющих информационной культуры является способность 
человека, обладающего необходимым инструментарием предвидеть последствия 
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собственных действий, подчинять свои интересы нормам поведения, которые необходимо 
соблюдать в интересах общества, сознательное принятие всех ограничений, произведенные 
"коллективным интеллектом". 

Объединение информационных ресурсов различных стран и регионов приводит не 
только к повышению доступности, но и к количественному росту и качественному 
разнообразию информации, не требуя от каждого образовательного учреждения или 
пользователя приобретения и обслуживания дорогого и сложного оборудования, 
необходимого для размещения больших объемов информации. Internet-системы позволяют 
хранить массу информации разнообразного типа. Именно виртуальные библиотеки 
становятся источником информации, к которым чаще всего обращаются студенты. 

Студенты первого курса факультета военной подготовки в основном являются 
пользователями ПК, обладают умениями и знаниями работы с программными продуктами, 
используют информационное поле Internet, обладают инструментальным аппаратом доступа 
к любой информации и её технической обработки. Однако именно здесь проявляются 
недостатки в качестве их обучения. В большинстве не развиты навыки системного 
мышления и осмысления полученной информации, то есть они не обладают навыками и 
умениями, которые необходимы для образования на протяжении всей своей жизни, 
навыками и умениями преобразования информации в практическую плоскость. 

Характеристика качества обучения – это также информационная культура. Она может 
рассматриваться в связи с уровнем развития общества, характеристиками мышления 
личности. Это прежде всего этика применения компьютера в контексте общечеловеческих 
ценностей. Можно даже конкретно говорить в стиле заповедей, которые веками регулируют 
нормальное человеческое поведение [7]: 

"Не уничтожь" чужую информацию случайно или намеренно (отсюда неприятие 
вирусо-творчества и нечистоплотности); 

"Не укради" чужую программу или данные (проблема заключается в том, что 
скопирована информация не отчуждается от владельца как вещь); 

"Не сотвори себе кумира" (что означает отказ от компьютерного фанатизма – 
"хакерства", от чрезмерного «зацикливания» на программах или языках, от попыток сужение 
реального мира в компьютерной среды). 

С целью интенсификации профессиональной подготовки будущих офицеров, которым 
предстоит работать в условиях информационного общества, в быстро изменяющейся 
обстановки, авторами статьи на кафедре тактической подготовки факультета военной 
подготовки разработаны по определенным темам (работа командира мотострелкового 
взвода, роты, батальона) расчетно-графические задачи для всех военно-учетных 
специальностей с соблюдением принципа информационно-деятельностного усвоения 
учебного материала и принципа интеллектуализации творчества. 

Принцип информационно-деятельностного усвоения учебного материала 
предусматривает различные способы работы с информацией на основе развития 
исследовательского метода: сбор, распределение, структурирование, трансформация 
значимой информации, порождение новой информации с той, что есть. Повышение 
интеллектуализации творчества студентов предполагает усвоение новых умений (работа со 
справочной литературой, поиск необходимых данных в заданной тактической обстановке, 
переработка их на основе систематизации, классификации, комбинирование, синтеза и др.). 

Частью информационной культуры является самоограничения и самодисциплина: 
привычка к структурной записи текстов алгоритмов, комментирования программного 
продукта для себя и для подчинённых, наличие стройной системы топографических 
обозначений в формате Microsoft Word, формирования базы тактических условных 
обозначений в формате Microsoft Publisher, преобразования электронной сшивки карт 
определенного масштаба, просканированных в формате Microsoft Office Picture Manager в 
формат Microsoft Publisher, продуманная организация хранения своих данных на жестких 
дисках и флэш-носителях, формирование навыков в работе на ЭВМ и тому подобное. 
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Учебной целью проведения практических занятий по тактической подготовке с 
использованием электронных вычислительных машин с использованием специального 
программного обеспечения является именно формирование (углубления) компьютерной 
грамотности, умственного развития студентов при подготовке, организации боевых 
(специальных) действий, проведении соответствующих расчетов в должности начальника 
(помощника) начальника штаба мотострелковых подразделений, а воспитательной целью 
является формирование их информационной культуры при принятии соответствующих 
решений в соответствии с нормами международного гуманитарного права и отработке 
графических и отчётных документов. 

Есть в информационной культуре и эстетический аспект – умение видеть, ценить и 
создавать красоту в информатизационной среде: оригинальный, короткий, быстрый, 
понятный, универсальный алгоритм решения любой тактической задачи; красивое 
оформление полученных результатов (таблиц на бумаге, рабочей карте командира, окон на 
экране, определенных ярлыков), умелое использование графики и цвета при нанесении 
тактической обстановки, оформлении расчетно-графических работ, банальном оформлении 
реферата (фиксированного выступления) на семинарских, групповых занятиях по 
тактической подготовки и тому подобное. 

Проблема формирования информационной культуры будущего офицера приобретает в 
условиях информатизации общества особую значимость, а сама информационная 
деятельность является и фактором, и показателем развития информационной его культуры. 
Учитывая это, для формирования информационной культуры должны быть созданы условия, 
которые обеспечивали бы соблюдение законов синергетики [6,7,8]. 

Поэтому организационно-педагогическими, учебно-воспитательными условиями 
формирования информационной культуры студента научно-педагогическими работниками 
факультета военной подготовки можно определить следующие [4,5]: 

· целостность, непрерывность и системность развития информационной культуры 
студента на всех этапах его обучения; 

· построение содержания и структуры учебно-воспитательного процесса (рабочей 
учебной программы предмета "Тактическая подготовка") в соответствии с задачами и 
основными компонентами информационной культуры; 

· организация на факультете военной подготовки информационной среды, 
стимулирующей к творческой информационной деятельности; 

· формирования положительной мотивации студентов к информационной 
деятельности; 

· привлечение студентов к интенсивной информационной деятельности, создание 
профессионально значимых информационных продуктов в процессе изучения различных 
учебных предметов. 

Необходимость формирования информационной культуры для будущих офицеров 
обусловлена тем, что меняется информационное обеспечение повседневной деятельности 
войск (воинских частей, подразделений), формируется информационная инфраструктура, 
расширяется сеть информационных баз знаний, электронных коммуникаций узлов связи и 
пунктов управления (командно-наблюдательных пунктов) всех уровней. 

Перспективным для дальнейшего исследования авторы считают усовершенствования 
методики изложения учебных материалов, методов и организационных форм учебно-
воспитательного процесса, соответствующих задачам развития будущего офицера в 
условиях информации общества. 

Выводы. Таким образом, благодаря повышению уровня информационной культуры 
студента за счет отработки расчетно-аналитических задач, использованию информационно-
компьютерных технологий в обучении студентам предоставляется возможность проявить 
самостоятельность и творческий подход к выбору способов поиска информации в 
соответствии с имеющимися и полученных на занятиях умений:  
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· находить информацию в различных источниках, осуществлять между предметную 
связь в дисциплине обучения с учётом поставленной задачи;  

· систематизировать ее по заданным признакам и параметрам тактической обстановки;  
· видеть информацию в целом, а не фрагментарно;  
· выделять главное в информационном сообщении;  
· устанавливать связи между информационными сообщениями (разведывательными 

данными);  
· включать информацию из Internet в систему сложившихся знаний, использовать эти 

знания при осознании поставленной боевой задачи, оценки обстановки, проведении расчета 
времени по подготовке к бою и за его эпизодами, определять замысел и принимать решения 
на бой;  

· анализировать информацию (предложения из видов обеспечения), понимать ее суть, 
адресную направленность, цель информирования;  

· переводить визуальную информацию в табличные формы и наоборот;  
· четко формулировать то, что узнали из информационного источника;  
· отличать обоснованные предложения от обычной информации или домыслов, 

принимать личностную позицию по отношению к скрытому значение, аргументировать 
собственные высказывания; воспринимать альтернативные точки зрения и высказывать 
обоснованные аргументы за и против каждого из них;  

· самостоятельно трансформировать, представлять информацию, видоизменять ее 
объём, форму, знаковую систему, носители и т.д. 
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к.воен.н. Зайцев Д.В., к.т.н. Зинченко А.Г., к.т.н. Панин В. 
ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ВИШКОЛУ В УМОВАХ 

ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 
 

У статті визначене поняття інформаційна культура студента, необхідність придбання 
інформаційної культури для освоєння матеріалу за предметом «тактична підготовка», зокрема, 
при відпрацьовуванні тактичних розрахунково-графічних робіт. У статті обґрунтовано, що 
інформаційна культура є інструментом у руках науково-педагогічного працівника для всебічного 
розвитку студентів під час навчально-виховного процесу й одним зі способів поглиблення 
комп'ютерної грамотності, розумового їхнього розвитку при організації бойових дій, проведенні 
відповідних розрахунків на первинних офіцерських посадах. 

Ключові слова: інформаційна культура, інформаційне забезпечення, комп'ютерна 
грамотність, тактична розрахунково-графічна робота. 
 

Ph.D. Zaitsev D.V., Ph.D. Zinchik A.G., Ph.D. Panin V.G. 
INFORMATION CULTURE OF STUDENTS OF THE FACULTY OF MILITARY TRAINING 

IN THE INFORMATION SOCIETY 
 

The paper defined the concept of information culture of the student, the need to acquire information 
culture for the development of material on the subject of tactical training, in particular, when developing 
tactical calculation and graphic tasks. The article substantiated that information culture is a tool in the 
hands of scientific and teaching staff for the comprehensive development of students during the 
educational process and one of the ways of deepening computer literacy, intellectual development of the 
organization fighting for relevant calculations on the primary officer positions.  

In addition, the article states that the purpose of the workshops of tactical training using computers 
is very formation (deepening) of computer literacy, cognitive development of students in the fighting, 
carrying the corresponding calculations as chief of staff of the battalion, and educated goal is formation 
of information culture. 

Keywords: information culture, information technology, computer literacy, tactical settlement and 
graphic work. 
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПРОСТОРУ В 
НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 
В статті розглядаються можливості використання електронного навчального простору в 

навчальному процесі у вищих навчальних закладах. Проаналізовано переваги і недоліки 
застосування систем інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі. Виявлено 
деякі проблеми, що виникають при впровадженні електронного навчання у вищому навчальному 
закладі. Автор наголошує, що дистанційне навчання може розглядатися як самостійна форма 
навчання, але не зможе повністю замінити традиційні види навчання.  

Ключові слова: дистанційне навчання, електронне навчання, інформаційно-комунікативні 
технології, ефективність навчання. 

 
Актуальність проблеми. Сьогодні для ефективного навчання потрібні нові засоби. Ці 

засоби повинні повною мірою враховувати величезні ресурси і можливості мережі Інтернет. 
Саме електронне навчання може надати такі засоби і сприяти більш ефективному навчанню 
у вищих навчальних закладах. Поняття “електронне навчання (ЕН)” сьогодні вживається 
поряд зі старим терміном “дистанційне навчання (ДН)”. Електронне навчання – більш 
широке поняття, що означає різні форми і способи навчання на основі інформаційних і 
комунікаційних технологій. Головною рисою електронного навчання є використання мережі 
Інтернет, що дозволяє по-справжньому революціонізувати процес навчання. Електронне 
навчання – це навчання студентів за допомогою комп’ютера, або інших електронних засобів 
з використанням технологій дистанційного навчання, навчання за методом занурення, 
комбінованого навчання, мобільного навчання, навчання за технологією трансмедіа тощо. 

Тема даної наукової статті –  можливості використання електронного простору в 
навчальному процесі у вищих навчальних закладах, є однією з найбільш актуальних. Дану 
проблему досліджували такі вчені та методисти,  як О.І.  Зощенко,  А.В.  Соловов,  
А.В. Хуторской, Т.А. Яковлева та інші. 

Формулювання цілей статті. Метою даної наукової статті є розгляд можливостей 
використання технологій електронного навчання у вищих навчальних закладах. 

Виклад основного матеріалу. Застосування технологій електронного навчання здатне 
значно знизити зусилля і витрати на професійну підготовку та підвищення кваліфікації 
військових фахівців різних рівнів. Особливістю електронного навчання, яка відрізняє його 
від традиційних, звичних нам форм навчання є органічне поєднання педагогічних та 
інформаційних технологій. Крім того, визначальну роль відіграє специфічна психологія 
навчання за допомогою комп’ютера, яка певним чином відрізняється від психології навчання 
за традиційними формами. 

Електронне навчання (e-Learning) – це технологія навчання, заснована на використанні 
засобів обчислювальної техніки і систем передачі даних для доставки знань, підтримки 
взаємодії студента і викладача, а також контролю знань. В останні роки роль електронного 
навчання (іноді використовується термін “дистанційне навчання”) у вирішенні проблеми 
ефективного навчання істотно зросла. Це зумовлено значним зростанням необхідних обсягів 
навчання, можливостями забезпечити колективний режим навчання, оперативну взаємодію 
студентів і викладачів (у тому числі в режимі реального часу), розвитком ринку 
дистанційних курсів та іншими факторами. Основні завдання у цій галузі полягають у тому, 
щоб надати користувачам функціональне, гнучке середовище для реалізації систем 
дистанційного (електронного) навчання. 

Термін “електронне навчання” використовується в Україні ще порівняно рідко. Проте в 
країнах Північної Америки та Західної Європи аналоги цього терміну (Electronic Learning, 
Electronic Tutoring або скорочені E-learning, E-tutoring) в останні роки застосовуються дуже 
часто. Вони інтегрують ряд термінологічних понять у сфері застосування сучасних ІКТ в 
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освіті, таких як мультимедіа, навчання на основі web-технологій, онлайн - навчання тощо. 
Поступово ці терміни витісняють термін Distance Learning – аналог широковідомого і 
модного нині в Україні терміну “Дистанційне навчання”. Це зумовлено застосуванням 
інформаційних і комунікаційних технологій в сучасних системах дистанційного навчання і з 
широким впровадженням технологій дистанційного навчання в традиційних університетах. 
Таким чином, зникають грані між навчанням на відстані і безпосередньо всередині 
університетів. І цю інтеграцію дистанційної та традиційної організації навчального процесу 
більш адекватно відображає термін «електронне навчання». 

Глобальною, загальною проблемою електронного навчання є створення та ефективне 
використання інформаційно-освітнього середовища на основі інформаційних і 
комунікаційних технологій. У дидактичному плані існують три найбільш важливих 
проблеми розробки та використання такого середовища:  

- організація самостійної когнітивної діяльності студентів; 
- організація індивідуальної підтримки навчальної діяльності кожного студента 

викладачами; 
- організація групової навчальної роботи студентів (дискусій, спільної роботи над 

проектами тощо). 
В ході традиційного навчання слухач приходить на лекцію, отримує теоретичний 

матеріал, потім на семінарах відпрацьовує певні практичні навички. У дистанційному 
навчанні немає прямого, очного контакту викладача зі студентами – цим і ускладнюється 
організація навчального процесу, оскільки кожен слухач вивчає матеріали самостійно і 
можна ставити під сумнів відпрацювання практичних навичок, які просто необхідні при 
отриманні, наприклад, вищої освіти. Цю проблему дозволяє вирішити E-learning (електронне 
навчання), яке на сьогоднішній день є революційним і найбільш перспективним напрямком 
розвитку дистанційного навчання. Крім вирішення свого першочергового завдання – 
навчання на відстані – E-learning може стати відмінним доповненням очної форми, оскільки 
технології, що застосовуються при розробці електронних навчальних курсів, стануть у 
пригоді для підвищення якості та ефективності традиційного навчання. 

Той факт,  що в електронній освіті всі матеріали навчального курсу оцифровані і 
викладені в Інтернет, забезпечує цілу низку переваг в організації навчального процесу: 

- доступність курсу в будь-який момент часу.  Електронні технології дозволяють 
організувати навчання за принципом «24/7/365»: студент може працювати над курсом 24 
години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів у році. Для учасників курсу електронні завдання 
і лекції доступні в будь-який момент,  і студенти в значній мірі самостійно вирішують в 
якому темпі їм проходити цей курс; 

- доступність курсу з будь-якої точки світу, де є доступ до мережі Інтернет. При 
цьому для більшості курсів не обов’язкова висока швидкість підключення до мережі:  
звичайного dial - up з’єднання через модем буває достатньо; 

- широта наданої інформації. Перебуваючи в середовищі Інтернет, студент може 
безпосередньо в процесі роботи над матеріалом курсу звернутися до будь-яких світових 
джерел (ресурси інших освітніх центрів, електронні бібліотеки по всьому світу тощо); 

- оперативність надання інформації. У традиційному навчанні джерелом інформації 
є книга, цикл оновлення якої займає місяці, а іноді й роки. Інтернет дозволяє оновлювати 
будь-яку інформацію і забезпечувати доступ до неї для студентів протягом хвилин; 

- більш гнучка організація навчального процесу. У будь-якому освітньому предметі 
є розділи прості і більш складні. Електронне навчання дозволяє викладачу сконцентруватися 
на більш складних розділах курсу, виклавши прості фрагменти для самостійного 
опрацювання; 

- автоматизація навчального процесу – викладачу немає необхідності складати 
безліч однотипних варіантів тестових завдань і перевіряти результати їхнього виконання: 
система підбере будь-які параметри за бажанням викладача і здійснить перевірку і 
збереження результатів в журналі викладача; 
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- мультимедійність. Крім традиційної текстової та графічної інформації, e - 
Learning природним чином припускає використання в процесі освіти всіх засобів 
мультимедіа: анімації, відео, звуку і кольору. Це забезпечує наочність матеріалу і дозволяє 
задіяти більшість механізмів сприйняття людиною нової інформації; 

- електронні технології навчання краще відповідають менталітету сучасної молоді, 
для якої мережа Інтернет практично стала «другою реальністю»; 

- впевнене володіння сучасними інфокомунікаційними технологіями є одним з 
ключових компетенцій випускника сучасної освітньої установи. Проходження студентом 
навчання у форматі e - Learning дозволяє різко підвищити загальну комп’ютерну грамотність 
студента; 

- широта і масштабність наданої інформації, вихід на глобальні інформаційні 
ресурси формують у студента відповідний стиль мислення. Крім цього, використання          
e - Learning надає значно більше можливостей для самостійної роботи студента, сприяючи 
формуванню навичок самоорганізації та раціонального планування навчального часу. 

Однак електронні освітні технології, як і будь-які інші досягнення прогресу, мають 
певні недоліки. Вони виникають з розуміння повноцінної освіти як взаємопов’язаного 
процесу навчання і виховання: навчання на основі комп’ютерних програм не здатне замінити 
прямого спілкування викладача зі студентом. Чисто електронне навчання знеособлене. 
Дозволяючи широку автоматизацію процесу навчання, воно не в змозі врахувати 
індивідуальні особливості інтелекту студента. Жорстка «цифрова» логіка, послідовно 
реалізована в електронному навчанні є біднішою людської логіки аналізу подій і прийняття 
рішень. Найчастіше правильні рішення в житті приймаються лише при врахуванні емоційних 
факторів і етичних міркувань, що не програмуються. Масове впровадження мережі Інтернет 
в повсякденне життя – безперечне благо цивілізації. Проте вже сьогодні, ще тільки на 
початку інформатизації людства, виявляються пов’язані з цим ризики. Значна частина молоді 
розглядає життя в мережі як другу реальність, яка в деяких випадках перетворюється на 
реальність першу. Є ризик отримати «електронне покоління» з простим механістичним 
мисленням, відірване від реального життя. Неадекватне використання електронного 
навчання може сприяти розвитку цих негативних тенденцій.  

Зрозуміло, сказане вище не означає відмови від повноцінного і масштабного 
впровадження електронних технологій. Поза всяким сумнівом, вони прогресивні і необхідні. 
Питання полягає тільки в тому, щоб електронна освіта не витіснила традиційну освіту, а 
інтегрувалася в неї. Частка електронної складової в освіті повинна зростати в міру 
підвищення рівня освіти в послідовності: школа → вуз → додаткова освіта. Тобто в школі, 
коли учень знаходиться в стадії активного формування, особистість вчителя і пряме 
спілкування з ним особливо важливі і доцільне використання тільки окремих елементів 
електронного навчання. Навпаки, додаткова освіта, що отримується зрілою, сформованою 
людиною, може бути суто прагматичною і реалізовуватись повністю на електронній 
платформі. Вузівська освіта з цієї точки зору знаходиться посередині і допускає широке 
використання електронних платформ, інтегрованих в традиційні форми навчання. 

Електронна освіта є практично ідеальною для організації дистанційного (заочного) 
навчання, а також для організації освітнього процесу у філіях вузу. Однак найкращі 
результати воно забезпечує при так званому змішаному (blended) навчанні. У цьому випадку 
традиційне навчання «обличчям до обличчя» доповнюється технологіями електронного 
навчання. У традиційних заняттях значна частина часу і сил викладача витрачається на 
просту передачу студенту нової інформації. Електронне навчання дозволяє перекласти цю 
функцію на комп’ютер і зосередити основні зусилля викладача на обговоренні більш важких 
моментів курсу, відповідям на запитання студентів тощо. 

Аналіз проблем, що виникають на шляху ефективного «вростання» інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) в навчальний процес вищих навчальних закладів, показав 
дефіцит системних підходів до їх вирішення. Йдеться про збалансовану координацію таких 
підсистем, як організаційне, нормативне, інфраструктурне, навчально-методичне, кадрове та 
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фінансове забезпечення впровадження технологій е-навчання. Системність у вирішенні 
питань, пов’язаних з підтримкою ІКТ в освіті на актуальному рівні, набуває особливої ваги у 
зв’язку з розбалансованістю швидкостей зміни інформаційно-комунікаційних технологій, 
освітніх технологій і рівня ІКТ-компетентності викладацьких та управлінських кадрів 
університетів. Однією з найбільш складних підсистем системи е-навчання у ВНЗ є кадрове 
забезпечення. Труднощі, пов’язані з кадровим забезпеченням впровадження технологій е-
навчання в навчальний процес, багато в чому пов’язані з фінансуванням цього напрямку в 
університетах. Але не тільки. Це і консервативні погляди педагогічного кадрового складу, і 
недостатня ІКТ-компетентність, і велике педагогічне навантаження викладачів. Однак, 
найбільш важливим аспектом ефективного використання технологій е-навчання та інших 
ІКТ в навчальному процесі залишається мотивація викладачів. Особливо це актуально у 
зв’язку з віковим цензом науково-педагогічного складу українських університетів. 
Зацікавленість викладачів підвищувати свою ІКТ-кваліфікацію, брати участь у створенні 
веб-ресурсів і використовувати систему електронного навчання / електронного тестування 
студентів обумовлена реальним підвищенням якості навчання, а також полегшенням 
трудомісткого процесу контролю успішності [2]. 

Дистанційне навчання інтегрує існуючі методи навчання і надає їм якісно новий рівень. 
Основною ідеєю методики сучасних систем ДН є створення навчального інформаційного 
середовища, що включає комп’ютерні інформаційні джерела, електронні бібліотеки, відео- і 
аудіо-теки, книги і навчальні посібники. Складовою частиною такого навчального 
середовища є як студенти так і викладачі, взаємодія яких здійснюється за допомогою 
сучасних телекомунікаційних засобів. Таке навчальне середовище надає унікальні 
можливості студентам для отримання знань, як самостійно так і під керівництвом 
викладачів. При розробці навчальних курсів увага акцентується на самостійній роботі 
студентів, їх колективній творчості, проведенні міні-досліджень різного рівня. 
Передбачається велика кількість завдань, розрахованих на самостійне опрацювання з 
можливістю отримання щоденних консультацій.  Світовий досвід ДН показує,  що при такій 
організації навчального процесу взаємодія студентів і викладачів на індивідуальній основі 
відбувається набагато частіше і ефективніше ніж при інших формах [4]. 

Дані про стан електронного навчання в нашій країні та в усьому світі свідчать про 
нагальну необхідність його стимулювання, щоб забезпечити динамічний і прогресивний 
розвиток та впровадження на всіх рівнях освіти,  перш за все,  – вищої,  тому що електронне 
навчання є інноваційною технологією, спрямованою на професіоналізацію та підвищення 
мобільності тих, хто навчається, і на сучасному етапі розвитку ІКТ воно може розглядатися 
як технологічна основа фундаменталізації вищої освіти [3, 84]. 

Висновки. Умови існування людства в третьому тисячолітті настійно вимагають 
якнайшвидшого переходу до нової стратегії розвитку суспільства на основі 
широкомасштабного використання знань та інформації як стратегічних ресурсів розвитку, а 
також перспективних інформаційних технологій як основних засобів забезпечення цього 
розвитку. Необхідність в розвитку і впровадженні електронного навчання, його широку 
перспективу зумовлюють не тільки технічні, психолого-педагогічні але і соціальні чинники, 
такі як, відкритість і доступність освіти, в тому числі і для соціально незахищених верств 
населення, можливість отримувати освітні послуги в будь-який час і в будь-якому місці. 
Відмінною особливістю електронного навчання є надання доступу студентам до  
високопрофесійного фахового навчання, зниження її собівартості, стисле викладення 
навчального матеріалу, а також можливість розширення горизонтів співпраці, як між 
викладачами так і між студентами. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРОСТРАНСТВА В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 
В статье рассматриваются возможности использования электронного учебного 

пространства в учебном процессе в высших учебных заведениях. Проанализированы 
преимущества и недостатки использования систем информационно-коммуникационных 
технологий в учебном процессе. Определены некоторые проблемы, которые возникают при 
внедрении электронного обучения в высшем учебном заведении. Автор подчеркивает, что 
дистанционное обучение может рассматриваться как самостоятельная форма обучения, но не 
может полностью заменить традиционные виды обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, электронное обучение, информационно-
коммуникационные технологии, эффективность обучения. 
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THE POSSIBILITIES OF USE OF ELECTRONIC SPACE IN EDUCATIONAL PROCESS IN 
HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS 

 
The article deals with the possibilities of use of electronic space in educational process in higher 

educational establishments. The author has analysed the advantages and disadvantages of use of 
information and communications technologies in educational process. The problems that arise in the 
process of implementation of e-learning in higher educational establishments are identified. The author 
emphasizes that distance learning can be regarded as an independent form of training, but can not 
completely replace the traditional forms of learning. 

Keywords: distance learning, e-learning, information and communications technologies, learning 
efficiency. 
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МЕТОДИКА ДІАГНОСТУВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ЕКОНОМІСТА В СИСТЕМІ ІНТЕГРАТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ  
 

У статті сформульовано критерії та наведено показники сформованості математичної 
компетентності майбутнього економіста; подано діагностичний комплекс методик щодо 
виявлення сформованості заявленої компетентності в системі інтегративної професійної 
підготовки майбутніх економістів; формули для розрахунку інтегративного коефіцієнта 
математичної компетентності майбутнього економіста; окреслено кількісну та якісну оцінку 
рівнів її сформованості. 

Ключові слова: математична компетентність майбутнього економіста, критерій, 
показник, рівень сформованості, кількісна та якісна оцінка. 

 
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку українського суспільства одним з 

пріоритетних завдань виступає підвищення доступності якісної освіти, що відповідає 
потребам інноваційного розвитку економіки, актуальним потребам суспільства та окремого 
громадянина. В свою чергу, визначення ступеня якості вимагає певних технологій 
моніторингу та управління якістю освіти, однією з яких виступає педагогічне 
діагностування. Впровадження у сферу вищої освіти фахівців галузі економіки і фінансів 
системи інтегративної професійної підготовки майбутніх економістів (СІПП МЕ), яка 
ґрунтується на перетворенні існуючої системи професійної підготовки майбутніх економістів 
за рахунок застосування ефекту інтегративності, обумовленого зовнішніми та внутрішніми 
інтегративними процесами, дозволяє визначати якість освіти через визначення рівнів 
сформованості мультиплікативної компетентності майбутнього економіста (МКМЕ), що 
відповідає компетентнісному підходу до визначення якості результатів навчання здобувачів 
вищої освіти. 

Поряд з цим, часто виникає потреба оцінити ту чи ту якість або компетентність 
майбутнього економіста, яка не присутня явно в структурі МКМЕ, але важлива для внесення 
коректив до окремих підсистем СІПП МЕ.  Звісно,  що ідеальним випадком є виокремлення 
цієї якості або компетентності зі структури МКМЕ.  

В розрізі професійної підготовки та майбутньої діяльності фахівців галузі економіки і 
фінансів, що вимагають застосування математичних знань під час складання математичних 
моделей економічних задач, їх розв’язання та інтерпретації результатів, оволодіння та 
застосування сучасних методів розрахунків в економіці тощо, в поле зору вчених 
потрапляють питання щодо діагностики математичної компетентності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню діагностування математичної 
компетентності здобувачів вищої освіти різних спеціальностей присвячені праці 
І. Байгушевої, Н. Глузмана, Л. Нізамієвої, Н. Самарук, Г. Сіра, Я. Стельмах , С. Темирової, 
Л. Шинкаренко та інші.  

Зупинимось на основних моментах доробку вчених щодо діагностування математичної 
компетенції. 

Так, Л. Шинкаренко [10] створено методику, яка дозволила діагностувати рівень 
математичної компетентності студентів-соціологів за мотиваційно-ціннісним, змістовно- 
процесуальним та інтелектуально-творчим критеріями на трьох рівнях (низькому, 
професійно-стандартному та інтегрально-дослідницькому) за кожним критерієм оцінювання, 
а проблему оцінювання загального рівня математичної компетентності за відомими рівнями 
математичної компетентності кожного із трьох критеріїв, пропоновано вирішити за 
допомогою дискримінантного аналізу.  

Під час експериментальної перевірки ефективності формування професійної 
математичної компетентності майбутніх учителів початкових класів Н. Глузман [2] виділяє й 
обґрунтовує рівні професійної математичної компетентності майбутнього вчителя 
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початкових класів: інтегративний (80% 100% виконаної роботи); продуктивно-творчий 
(60% 79% виконаної роботи); продуктивний (35% 59% виконаної роботи); 
репродуктивний (нижче 35%); та пропонує методику вивчення рівнів професійної 
математичної компетентності, яка ґрунтується на аналізі виконаних завдань певного виду 
діяльності (репродуктивна, продуктивна, продуктивно-творча чи інтеграційна) з 
відповідними формулюваннями самих завдань. 

Я. Стельмах [8] пропонує проводити оцінювання професійної математичної 
компетентності студентів і майбутніх інженерів, опосередковано шляхом вимірювання 
когнітивного, діяльнісно-операційного та рефлексивного компонентів зазначеної 
компетентності, виявляє три рівні її сформованості (низький, середній, високий). 

Розглядаючи формування математичної компетентності як основну мету математичної 
підготовки студентів, Н. Самарук [6] пропонує критерії сформованості математичної 
компетентності фахівців економічного профілю, серед яких: когнітивний, що передбачає 
наявність знань фундаментальних математичних законів, змогу використання математичних 
теорій у вирішенні економічних проблем; операційний, що складається з володіння 
практичними навичками використання математичних методів для аналізу ефективності 
управлінських рішень; оптимізації професійної діяльності; поведінковий, що передбачає 
наявність прагнення та мотивації до професійного саморозвитку та самовдосконалення в 
аспекті математичної підготовки). 

Досліджуючи проблему педагогічного діагностування якості математичної підготовки 
економістів у вищій школі через рівні сформованості математичної компетентності 
економіста, І. Байгушева [1] пропонує методику діагностування сформованості зазначеної 
компетентності та види оцінних засобів на основі інтегративного підходу. 

Л. Нізамієва [5] під час діагностування  математичної компетентності спеціалістів 
економічного профілю наполягає на попередній діагностиці функціональної асиметрії мозку 
за допомогою тесту Вагнера „Поведінкове вимірювання латеральної домінантності півкуль 
головного мозку”, тесту „Визначення стилю навчання та мислення”, питальника для 
вивчення латеральності асиметрії півкуль мозку та моніторингу результатів навчання. 

Г. Сіра [7] передбачає у моделі формування професійної математичної компетентності 
майбутніх економістів в процесі розв’язання учбових задач діагностико-корекційний 
компонент, що включає критерії (емоційно-ціннісний, змістовно-технологічний, 
інтелектуально-творчий), показники, діагностичні методики, які дозволяють вивчити рівні 
(низький, середній, високий) сформованості названої компетентності. 

Привертає увагу виокремлення та якісна характеристика рівнів сформованості  
математичної компетентності економіста С. Темировою [9]. Авторка пропонує наступні 
рівні: відсутність сформованої математичної компетентності; низький рівень (спеціаліст 
впізнає проблему, але його математичних знань недостатньо для її вирішення); адекватний 
рівень (спеціаліст впізнає проблему, може скласти математичну модель прикладної задачі, 
вміє її розв’язати, отримати оптимальну відповідь та інтерпретувати отриманий результат у 
термінах вихідної задачі).  

Постановка завдання. На відміну від розглянутих підходів до діагностування 
математичної компетентності, ми намагались задіяти потужний апарат оцінювання рівнів 
сформованості МКМЕ щодо діагностування математичної компетентності майбутніх 
економістів у межах СІПП МЕ.  Отже,  метою статті є формулювання критеріїв та рівнів 
сформованості заявленої якості; складання діагностичного комплексу методик щодо виявлення 
сформованості математичної компетентності майбутнього економіста та формул для 
розрахунку інтегративного коефіцієнта зазначеної компетентності; окресленні кількісної та 
якісної оцінки рівнів сформованості математичної компетентності майбутнього економіста. 

Виклад основного матеріалу. Оцінка сформованості математичної компетентності 
майбутнього економіста в СІПП МЕ – процедура, яка за допомогою системи методик виявляє 
стан суб’єкта (фахівця), дозволяє визначити параметри та критерії щодо сформованості системи 
математичних знань, практичних умінь і навичок, ціннісних орієнтацій і взаємин, особистісних 
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якостей, досвіду пізнавальної діяльності, що забезпечує здатність майбутнього економіста до 
застосування математичних методів під час економічних розрахунків, моделювання та 
прогнозування економічних явищ як для стандартних завдань, так і в ситуації невизначеності у 
відповідності з потребами суспільства, різних соціальних груп, ринку праці. 

Аналіз поняття „математична компетентність майбутнього економіста” [4] дозволив 
виокремити три критерії сформованості цієї якості фахівця: 1) сформованість базової складової; 
2) сформованість професійної складової; 3) сформованість соціальної складової. 

Зазначені критерії дозволили оцінити сформованість якостей майбутнього фахівця галузі 
економіки та фінансів відповідно до структури математичної компетентності майбутнього 
економіста. 

Оцінювання математичної компетентності майбутнього економіста можна проводити за 
методикою оцінювання компетентності економіста в системі інтегративної професійної 
підготовки майбутніх економістів [3], провівши відповідні скорочення. Діагностичний 
комплекс методик щодо виявлення сформованості математичної компетентності майбутнього 
економіста наведено в таблиці 1 (із збереженням нумерації методик, методів, питальників та 
тестів згідно із зазначеною методикою).  

Таблиця 1 
Діагностичний комплекс методик щодо виявлення сформованості математичної 

компетентності майбутнього економіста 
 

Складові математичної компетентності 
майбутнього економіста 

Назва методики, методу, питальника або 
тесту 

Базова складова 
ЗУН та досвід роботи з комп’ютером 
ЗУН та досвід отримання, обробки, зберігання, 
передачі та використання інформації на 
різноманітних носіях 

Оцінки з дисциплін „Інформатика” 
„Інформаційні системи і технології” та 
практики „Комп’ютерний аналіз у бізнесі” 

Здатність навчатися 1.13. + 1.14. САТ Шкала пізнавальних потреб 
+ шкала креативності 

Базові знання з різних галузей Оцінки з дисциплін циклу гуманітарної 
підготовки  

Ретельна підготовка з основ професійних 
знань 

Оцінки з дисциплін циклу природничо-
наукової та загальноекономічної підготовки  

Компетенції інтеграції 1.10. САТ Шкала синергії 
Компетенції самовдосконалення, 
саморегулювання, саморозвитку, особистісної 
та предметної рефлексії  

1.1. САТ Шкала компетентності в часі 

Професійна складова 
Позитивне ставлення до професії 18. Питальник „Як Ви ставитесь до професії 

економіста?” 
Професійна придатність 16. ОПГ „Людина – Знак” 
Професійна мотивація 
Професійні інтереси, цінності, відносини 

13. Тест „Визначення мотивації в роботі” + 1.5. 
САТ Шкала сенситивності 

Здатність передбачати результати власної 
професійної діяльності 

13. Тест „Визначення мотивації в роботі” 
Відповідальність + 14. Методика 
„Вимірювання раціональності. Частина Б” 

Відповідальність за якість виконаної роботи 2.5. Експертна оцінка особистісних та ділових 
якостей Залежність. + 13. Тест „Визначення 
мотивації в роботі” Відповідальність 

Психологічна готовність нести відповідаль- 12. Тест „Консерватор чи радикал?” 
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Складові математичної компетентності 
майбутнього економіста 

Назва методики, методу, питальника або 
тесту 

ність за результати власної професійної 
діяльності та діяльності в ситуації ризику 
Економіко-теоретична (навчально-методична, 
науково-дослідна) 
Економіко-практична  (організаційна, 
обліково-аналітична, планова, контрольна) 

Оцінки з дисциплін циклу професійної 
підготовки та практик (визначено 
стандартами) 

Інтегративність знань Оцінки за предметами, які передбачають 
високий ступінь інтеграції („Фінансовий 
аналіз”, „Макроекономіка”, „Соціально-
економічна статистика”, „Фінансова 
статистика”, „Інвестиційний аналіз”, практика 
„Комп’ютерний аналіз у бізнесі”) 

Нелінійність мислення 1.2. + 1.10. САТ Шкала підтримки + шкала 
синергії 

Соціальна складова 
Здатність до критики 10. Тест „Ваше ставлення до критики?” 
Здатність працювати в міждисциплінарній 
команді 

5. Тест „Я” або „Ми” ? + Оцінки за 
предметами, які передбачають високий ступінь 
інтеграції („Фінансовий аналіз”, 
„Макроекономіка”, „Соціально-економічна 
статистика”, „Фінансова статистика”, 
„Інвестиційний аналіз”, практика 
„Комп’ютерний аналіз у бізнесі”) + 1.10. САТ 
Шкала синергії 

Здатність спілкування з фахівцями з інших 
галузей 

1.10. САТ Шкала синергії 

Здатність адаптуватися до нових ситуацій 1.4. САТ Шкала гнучкості поведінки 
Адекватна самооцінка 2.6. Експертна оцінка особистісних та ділових 

якостей Достовірність 
Здатність до самокритики 10. Тест „Ваше ставлення до критики?”  
Прагнення до успіху 3.3. КСК (компетентність соціально-

комунікативна) Орієнтація на запобігання 
невдач 

Впевненість у собі 2.3. Експертна оцінка особистісних та ділових 
якостей Впевненість у собі.  

Здатність працювати самостійно 19. Питальник „Наскільки ви самостійні?”  
Креативність 1.14. САТ Шкала креативності 
Здатність до самоорганізації 17. Тест „Чи організована Ви людина?”  
Емоційна усталеність 4. Методика діагностування „перешкод” у 

встановленні емоційних контактів + 1.6. САТ 
Шкала спонтанності 

додати до загальної оцінки 1.7. САТ шкала самоповаги + 1.8. САТ шкала 
самоприйняття 

 
Результати діагностики показників зручно заносити до „Листа результатів оцінювання 

показників математичної компетентності майбутнього економіста” (табл. 2), який отримуємо 
провівши відповідні перетворення „Листа результатів оцінювання показників МКМЕ” [3]. 
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Таблиця 2 
Лист результатів оцінювання показників математичної компетентності майбутнього 

економіста  
Прізвище, ім’я та по-батькові _____________________________________________________ 
Факультет __________________________________________ група ______________________ 
№ Назва методики, методу, питальника або тесту Коефіцієнт Значення 

Тест САТ  
1.1. Шкала компетентності в часі 

 
К1.1 

 

1.2. Шкала підтримки К1.2  
1.4. Шкала гнучкості поведінки К1.4  
1.5. Шкала сенситивності К1.5  
1.6. Шкала спонтанності К1.6  
1.7. Шкала самоповаги К1.7  
1.8. Шкала самоприйняття К1.8  
1.10. Шкала синергії К1.10  
1.13. Шкала пізнавальних потреб К1.13  

1 

1.14. Шкала креативності К1.14  
Експертна оцінка особистісних та ділових якостей   
2.3. Впевненість у собі К2.3  
2.5. Залежність К2.5  

2 

2.6. Шкала брехні К2.6  
3 КСК  

3.3. Орієнтація на запобігання невдач 
 

К3.3 
 

4 Методика діагностування „перешкод” у встановленні 
емоційних контактів 

 
К4 

 

5 Тест „Я” або „Ми”? (Чиздатні Ви працювати у 
тісновзаємодіючій групі) 

 
К5 

 

10 Тест „Ваше ставлення до критики?” К10  
12 Тест „Консерватор чи радикал?” К12  

К13  13 Тест „Визначення мотивації в роботі” 
К13В  

14 Методика „Вимірювання раціональності. Частина Б” К14  
16 ОПГ „Людина–Знак” К16  
17 Тест „Чи організована Ви людина?” К17  
18 Опитувальник „Як Ви ставитеся до професії економіста?” К18  
19 Опитувальник „Наскільки Ви самостійні?” К19  

Оцінки за дисциплінами: 
- „Інформатика”, „Інформаційні системи і технології”, 
практика „Комп’ютерний аналіз у бізнесі” (n = 3) 

 
ОІТ 

 

- циклу гуманітарної підготовки (n = 15) ОГП  
- циклу природничо-наукової та загальноекономічної 
підготовки (n = 24) ОПЗП  

- циклу професійної  підготовки та практик (n = 12 + 5) ОПП  

23 

- які передбачають високий ступінь інтеграції 
(„Фінансовий аналіз”, „Макроекономіка”, „Соціально-
економічна статистика”, „Фінансова статистика”, 
„Інвестиційний аналіз”, практика „Комп’ютерний аналіз 
у бізнесі”) (n = 6) 

ОІ 
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Одержані коефіцієнти та оцінки дають змогу обчислити значення інтегративних 
коефіцієнтів за формулами (1), (2), (3), (4). 

Оцінка сформованості математичної компетентності майбутнього економіста 
проводиться за кожним критерієм, як середнє арифметичне оцінок за кожним показником, який 
оцінювався від 0  до 1.  Сукупна оцінка МКІК  (інтегративний коефіцієнт математичної 
компетентності майбутнього економіста) визначалась як середнє геометричне інтегративного 
коефіцієнта за критерієм „сформованість базової складової” ( БСІК ) та середнього 
арифметичного інтегративних коефіцієнтів за критеріями „сформованість професіональної 
складової” ( ПСІК ) і „сформованість соціальної складової” ( ССІК ). 

Формула для обчислення інтегративного коефіцієнта математичної компетентності 
майбутнього економіста має вигляд:  

 

)
2
1

2
1( ССПСБСМК ІКІКІКІК +×= .                                                 (1) 

 
У свою чергу, інтегративні коефіцієнти за критеріями розраховуються за формулами: 
 

7/))(( 1.110.114.113.1 ККООККОІК ПЗПГПІТБС ++++++= ,                      (2) 

14/))(
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)((
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3.23.3106.24.110.110.1510
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КККККККОККІК ІСС

+++++++
++++++++++=

.              (4) 

 
Сформованість математичної компетентності майбутнього економіста може бути 

діагностовано на трьох рівнях: елементарному, достатньому та високому (аналогічно первісній 
розглядуваного поняття). 

Кількісна характеристика рівнів сформованості математичної компетентності 
майбутнього економіста визначається межами значень інтегративного коефіцієнта названої 
компетентності, який для елементарного рівня приймає значення в інтервалі 70,00 <£ МКІК ; 
для достатнього рівня – 90,070,0 <£ МКІК  та для високого рівня – 190,0 ££ МКІК . 

Розглянемо стислу якісну характеристику рівнів сформованості математичної 
компетентності майбутнього економіста. 

І. Елементарний рівень. У фахівця наявні лише окремі складові математичної 
компетентності майбутнього економіста, характеризується елементарним рівнем 
сформованості системи математичних знань, практичних умінь і навичок, ціннісних орієнтацій і 
взаємин, особистісних якостей, досвіду пізнавальної діяльності, що забезпечує здатність 
майбутнього економіста до застосування математичних методів під час економічних 
розрахунків, моделювання та прогнозування економічних явищ як для стандартних завдань, так і 
в ситуації невизначеності. 

ІІ. Достатній рівень. У фахівця наявні практично всі складові математичної 
компетентності майбутнього економіста, характеризується достатнім рівнем сформованості 
системи математичних знань, практичних умінь і навичок, ціннісних орієнтацій і взаємин, 
особистісних якостей, досвіду пізнавальної діяльності, що забезпечує здатність майбутнього 
економіста до застосування математичних методів під час економічних розрахунків, 
моделювання та прогнозування економічних явищ як для стандартних завдань, так і в ситуації 
невизначеності. 

ІІІ. Високий рівень. У фахівця наявні всі складові математичної компетентності 
майбутнього економіста, характеризується високим рівнем сформованості системи 
математичних знань, практичних умінь і навичок, ціннісних орієнтацій і взаємин, особистісних 
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якостей, досвіду пізнавальної діяльності, що забезпечує здатність майбутнього економіста до 
застосування математичних методів під час економічних розрахунків, моделювання та 
прогнозування економічних явищ як для стандартних завдань, так і в ситуації невизначеності. 

Висновки і перспективи подальших розвідок. Таким чином, нами сформульовано 
критерії та виокремлено показники сформованості математичної компетентності 
майбутнього економіста; представлено діагностичний комплекс методик щодо виявлення її 
сформованості; виведено формули для розрахунку інтегративного коефіцієнта зазначеної 
готовності; надано кількісну та якісну оцінки рівнів сформованості математичної 
компетентності майбутнього економіста. Відкритим залишається питання щодо достатності 
умов навчально-виховного середовища СІППМЕ для формування необхідного рівня 
математичної компетентності майбутнього економіста. Також необхідно провести 
перерахунок інтегративних коефіцієнтів математичної компетентності майбутнього 
економіста, ґрунтуючись на результатах діагностування МКМЕ. 
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МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО ЭКОНОМИСТА В СИСТЕМЕ ИНТЕГРАТИВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ 
 

В статье сформулированы критерии и приведены показатели сформированности 
математической будущего экономиста; представлен диагностический комплекс методик по 
выявлению сформированности заявленной компетентности в системе интегративной 
профессиональной подготовки будущих экономистов; формулы для расчета интегративного 
коэффициента математической компетентности будущего экономиста; очерчены 
количественная и качественная оценка уровней ее сформированности. 

Ключевые слова: математическая компетентность будущего экономиста, критерий, 
показатель, уровень сформированности, количественная и качественная оценка. 
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METHODS OF DIAGNOSTIC OF FUTURE ECONOMIST’S MATHEMATICAL 
COMPETENCE IN THE SYSTEM OF INTEGRATIVE PROFESSIONAL PREPARATION OF 

FUTURE ECONOMISTS 
 

The article formulated criteria and given indicators of formation future economist’s mathematical 
competence; presented diagnostic complex of methods to detect formation to the competence in the system 
of integrative professional preparation of future economists; the formulas for calculating integrative 
coefficient of future economist’s mathematical competence; outlines the quantitative and qualitative 
assessment of its forming level. 
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ФІЛОСОФІЯ ЗМІН ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

 
Здійснено порівняння державної освітньої політики і практики вищої школи в 

Європейському Союзі, Росії та Україні, вказано на відміни у ключових поняттях. Росія обрала 
шлях тоталітаризму й пропагує "патріотизм", Європа - демократію і єдність. У сфері освіти 
України головним є словосполучення "формування особистості". В сучасних умовах ми 
пропонуємо активізацію вивчення англійської мови, участь в головних європейських проектах і 
створення у наших ВНЗ студентських груп опору російській інформаційній агресії.  

Ключові слова: національна освітня доктрина, європейський освітній простір, 
європейська інтеграція, європейська свідомість, опір інформаційній агресії.  

 
Актуальність і постановка проблеми.  Не тільки в Україні в Росії,  а й у більшості 

держав світу з розвиненими системами освіти домінуючий вплив на стратегію їх змін 
належать державним органам демократичного, тоталітарного чи проміжного характеру. 
Незважаючи на дуже велику кількість публікацій з цієї теми (тільки для України 1990-2015 
років ми можемо вказати сотні творів і документів), обрана нами тема дослідження 
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лишається не тільки актуальною, а й відзначається, так би мовити, підвищенням 
ускладненості через поєднання прискорення науково-технологічного прогресу та появою усе 
більшої кількості конфліктів і суспільних нестабільностей. Хоч вони мають вплив на все 
населення, та найгостріше реагує на інноваційні та інші зміни молодь старшого шкільного і 
студентського віку. Не тільки керівники України, а й колективи ВНЗ повинні безперервно 
коригувати свою діяльність, орієнтуючи її на максимальний і позитивний навчальний і 
виховний вплив на студентів.  

Особливо важливим стає врахування явища розгортання глобальної і транскордонної 
"консцієнтальної війни ХХІ ст." - організованого впливу на мислення і світогляд об'єктів 
нападу, уможливленої безприкладними змінами в інформаційній сфері, що настали після 
переходу на е-сигнали (цифровий запис) і формування швидкісних світових мереж зв'язку. 
Не заглиблюючись у деталі, вкажемо на виникнення конкуренції між ЗМІ і соціальними 
мережами за увагу студентів, за розподіл їх часу упродовж доби. Збільшення кількості і сили 
впливів на українських студентів має привернути увагу філософів, які цікавляться освітньою 
тематикою, до рефлексії на сучасністю і вибором стратегії руху до майбутнього. 

Мета статті полягає в поглибленому філософському аналізі освітньої політики 
України,  Російської Федерації і Європейського Союзу в аспектах вибору в них цілей 
виховання, дороговказів для формування молодіжного світогляду, вибору моральних та 
інших визначальних критеріїв життєдіяльності. 

Виклад дослідження. Хоч загалом подальший текст матиме виразне футурологічне 
спрямування, ми не можемо проігнорувати короткий огляд тих подій, що й сформували наше 
політичне, економічне та освітнє сьогодення.  

Сучасна сфера освіти і виховання стала результатом всієї історії еволюції Homo 
Sapiens, розпочинаючи з часу появи у наших пращурів мовлення, що дало змогу перейти від 
мануально-демонстраційного навчання дітей і молоді до лекційно-семінарського. Набагато 
пізніше сталося винайдення писемності як способу фіксації інформації на різноманітних 
матеріальних носіях. Традиційно в поняття "освітня система" ми вкладаємо уявлення про 
заклади відповідного призначення та співдіяльність молоді й дорослих, що дає змогу 
формувати "грамотіїв".  

Як і будь-які фахівці,  "грамотії"  бувають різної кваліфікації.  Разом з економічним,  
соціальним і виробничим поступом в системі освіти формувалася пірамідальна структура, 
основа якої охоплювала всі більший відсоток дітей, а вершиною були заклади 
університетського характеру. Ми вважаємо, що з моменту появи першого державного 
університету (Константинополь, 425 р.) визначальні риси побудови навчально-вихованих 
систем зазнали тільки вторинних змін, головна з яких полягає у перетворенні "освітньої 
піраміди" в "освітню башту". Це означає, що у сучасній Україні обов'язкове навчання вікової 
групи 6-18 років має практично стовідсоткове охоплення, а вищу освіту можуть отримати всі 
випускники середніх шкіл та інших закладів цього рівня.  

Змін у цьому аспекті ніхто не передбачає, тому в Україні найбільше суперечок виникає 
у разі обговорення цілей і якості навчання. Більша частина сучасного населення України 
отримала грамотність і формувала засади індивідуальної поведінки в тоталітарній освітній 
системі радянського зразка, що мала завданням забезпечення побудови комуністичного 
суспільства на всій планеті. Доцільно акцентувати той незаперечний факт, що 
універсальність цієї мети мала значний вплив на зменшення гостроти націоналістичних 
протистоянь на теренах СРСР, де жили і діяли понад сто народів, кожний з яких мав власну 
мову і культуру. Зі зрозумілих причин російська мова стала домінуючою та обов'язковою для 
пріоритетного вивчення в усіх державних школах. .  

Розпад СРСР ліквідував мовні суперечності в частині утворених держав, але не в усіх. 
Населення різних регіонів України мало відмінні погляди з мовних питань, було чимало й 
таких, хто вважав незалежну Україну штучним і випадковим політичним утвором, для якого 
було б доцільніше ще раз повторити події 1654  р.  і знову приєднатися до Росії.  На жаль,  
подібні переконання створюватимуть проблеми всій Україні навіть після припинення Росією 
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неоголошеної війни та відновлення нашої територіальної цілісності. Єдина значна надія 
автора - остаточний розпад Російської Федерації на фрагменти серед яких не буде жодного, 
що значно переважав би Україну.  

Наш успіх у нав'язаній нам конфронтації з Росією дуже залежатиме від діяльності 
освітньої та інших інформаційних систем. Для старту загального аналізу доцільно за 
допомогою Інтернету встановити комплекс тих найбільш уживаних термінів і понять, які 
фігурують у державних освітніх документах не тільки України, а й ЄС та Росії. Ми виявили, 
що в ХХІ столітті в ЄС найбільш уживаним було слово "європейськість", в Росії - 
"патріотизм" (статті про підготовку майбутніх воїнів поступово виходили на перше місце у 
педагогічних журналах), а в Україні - "особистість". Нас вразила та обставина, що 
словосполучення "формування особистості" в українських педагогічних виданнях нині 
зустрічається приблизно в півсотні разів частіше, як у російських.  

Спробуємо пояснити це не стільки через перелік політичних акцій і пропозицію 
Президента Росії В.Путіна негайно трансформувати світоустрій на основі врахування 
бажання переважної більшості громадян відновити Імперію (т.з. "імперське мислення" й 
справді є у наших східних сусідів пріоритетним), скільки на основі фактичного скерування 
освітньої політики та виховного впливу на молодь. 

Для цього доцільно здійснити порівняння національних Доктрин розвитку освіти в ХХІ 
ст. в Росії та Україні, які були створені практично одночасно. Автори російській Доктрини 
наголос зробили насамперед на визначенні чотирьох головних цілей діяльності системи 
освіти:  

"• Створення основи для сталого соціально-економічного і духовного розвитку Росії, 
забезпечення високої якості життя народу та національної безпеки; 

• зміцнення демократичної правової держави та розвиток громадянського суспільства; 
• кадрове забезпечення динамічного розвитку ринкової економіки, що має 

інтегруватися у світове господарство і володіти високою конкурентоспроможністю та 
інвестиційною привабливістю; 

• утвердження статусу Росії у світовому співтоваристві як великої держави у сфері 
освіти, культури, мистецтва, науки, високих технологій та економіки" [7]. 

Тут виділяється категоричністю остання ціль, роль якої стає ще виразнішою, якщо 
поглянути на довгий перелік конкретних завдань освітньо-виховної системи РФ. Там чільні 
місця займають вимоги формування патріотів, спроможних до захисту національної безпеки, 
до втілення у життя наміру відновлення імперського статусу.  У Доктрині цих слів немає,  
адже мовиться про швидке перетворення Росії у "велику державу" не тільки за територією, а 
й за впливом на світові події.  

Якщо єльцинська Росія 1990-х головні фінансові і кадрові впливи скерувала на 
збереження російськомовного впливу на теренах СНД (в Україні хабарники у Верховній Раді 
безліч разів блокували проекти законів, скерованих на максимальну державну підтримку 
видань українською мовою), то пізніше засобом імперіалізації стала війна. В. Путін і його 
колеги навіть не намагалися ліквідувати національні протистояння на Північному Кавказі, 
вважаючи їх необхідними для патріотичного згуртування всього населення та зміцнення 
підстав для розширення Збройних сил. Ці засоби, на жаль, виявилися ефективними і 
принесли в останні два роки багато горя на Південь і Схід України.  

Узагальнюючи роль освітян Росії в підтримці агресивної політики свого керівництва,  
вкажемо на дві дуже істотні обставини, що були відсутні в незалежній Україні:  

1) кілька сотень років на росіян діяла пропаганда з боку церковних і світських влад, 
переконуючи їх у ролі лідера на Землі на основі переваги над усіма іншими націями в 
духовності, культурі, науці;  

2) росіяни були переконані в повній генетичній єдності великоросів, білорусів та 
українців у складі одного народу з характерними для усіх інших народів світу регіональними 
мовними відмінностями та особливостями.  
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Саме ці дві обставини ми вважаємо причиною того, що російська державна пропаганда 
за останні кілька років з легкістю сформувала у росіян ненависть до українців, інспірувала їх 
бажання знищити нашу державу та включити її фрагменти у склад РФ. 

Керівників Росії не цікавить тема "формування особистості",  адже вона відрізняється 
від "патріота" автономією і самостійністю мислення, спроможністю до критичного аналізу 
дій інших людей. Навіть у найкращих книгах радянських часів (як Філософська 
енциклопедія 1989 р. [8]) у поясненні поняття "особистість" наголошується на необхідності 
використання творів Маркса - Енгельса - Леніна для формування правильного уявлення про 
його зміст. 

На відміну від дуже імперіалізованої Росії з примусом громадян до патріотизму, 
Європа після численних помилок у минулому стає цивілізованішою й правильно уявляє роль 
"людини розумної" на планеті. Визнані помилкою ультра-патріотичні погляди початку і 
середини ХХ ст.,  вцілілі від останньої війни європейці стали шукати нові шляхи до 
благополуччя і миру. Ось цікавий і правильний аналіз нових європейських підходів з двома 
прогнозами майбутнього:  

1) "Зміна політичних і соціальних пріоритетів у найближчі роки змусять переглянути 
головну мету освіти і перейти від виховання громадянина певної країни до формування 
«громадянина світу», людини відповідальної, чия освіченість і мораль досягне рівня 
відповідності до тих глобальних завдань, які йому доведеться вирішувати";  

2) "Поглиблюється розрив між успадкованими (генетичними) програмами поведінки 
людини і вимогами життя в демократичних суспільствах. Цю проблему можна вирішити 
лише удосконаленням змісту первинної освіти і збільшенням її тривалості" ([4, с. 64] та ін.). 

Перший прогноз вказує на те, що Європа й далі розвиватиме свої досягнення - 
декларації "Про права людини" і "Захист дитинства", а надалі розвиватиметься на засадах 
формування "європейськості". Це не заклик до зведення стіни навколо себе, а пропозиція 
нової цивілізованості на базі усвідомлення необхідності подолання екологічних та інших 
загроз.  

Більш короткий другий прогноз оперує поняттям "первинна освіта" (initial education), 
винайденим у розвинених державах для позначення всіх форм навчання і професійної 
підготовки, що тривають від народження людини аж до початку нею дорослого життя, 
зокрема, виходу на ринок праці з отриманою фаховою підготовкою.  

Головний зміст цього висловлювання щодо "природно-генетичних програм поведінки" 
- попередження про те, що в глобалізованому світі з мінімумом бар'єрів на кордонах зростає 
небезпека з боку масової міграції робочої сили. Іммігранти прибувають з країн, де й досі 
домінує тоталітаризм чи навіть трайбалізм. Вони зростали в умовах підкорення владі чи 
вождю,  а прибувають в європейські демократичні країни,  де панує свобода,  автономія і 
відповідальність. На жаль, відмінності у нормах індивідуальної поведінки та релігійний 
фанатизм (переважно ісламський) посилюють в найбільш благополучних державах 
Європейського Союзу соціальну нестабільність. 

Доцільно нагадати, що на початку 1990-х років багато європейців (насамперед - 
французи) поділяли російську точку зору на відсутності українського народу та його мови як 
окремішності (у славетному словнику Larousse укладачі не включили нашу мову в число 
слов'янських - не помітили її). А от в об'єднаній Німеччині, де у школах молодь знайомиться 
зі справжньою історією германців (готів та ін.) та українців, а також з сучасними уявленнями 
про генетичний і соціальний внесок у поведінкові вчинки кожної людини. У результаті 
Німеччина одразу ж стала на бік України після захоплення армією Росії Криму, а Франція - 
набагато пізніше і з меншою переконаністю.  

Тут доцільно нагадати про нові наукові факти, віднайдені європейськими генетиками і 
археологами, які в усіх деталях простежили історію народів-землеробів і шляхи їх прибуття з 
Близького Сходу в Європу. Для теми статті найважливішими ми вважаємо два:  

1) українці є частиною винахідників землеробства і скотарства. Вони прибули на 
північні береги малого і прісного Чорного моря ще 8000 років тому ([8] та ін.);  
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2) після приручення праукраїнцями коней настала нова фаза їх тривалого змагання з 
азійськими кочівниками на теренах від Дніпра до Дону. Лінгвістичним наслідком стало 
виникнення цілком нової мови, що стала витоком усіх сучасних і вже відмерлих мов, які 
формують індо-європейську групу, на якій у даний момент розмовляє аж половина 
населення планети [1]. 

Можна тільки вітати ці новітні відкриття,  що незаперечно і назавжди довели 
приналежність українців до європейської мовної і генетичної спільноти, спільність у засадах 
соціальної і колективної поведінки. В Європі найбільше поважають людину-особистість, 
свідому свого життєвого призначення і готову будувати і захищати європейську цивілізацію, 
демократичні цінності, свободу і братерство.  

Подібні погляди пояснюють позитивне ставлення Європи до сучасної України, а її 
фахівці відзначають також, що український варіант Національної освітньої доктрини 
радикально відрізняється від російського скеруванням не на забезпечення "величі держави", 
а на "формування особистості" - справжнього і культурного європейця [6].  

Очевидно, що Європейський Союз не випадково став нашим союзником в 
неоголошеній війні Росії на Сході України, яку В. Путін неминуче намагатиметься поширити 
аж до кордонів ЄС. З аналізу останніх наукових матеріалів і публікацій ЗМІ про ставлення 
європейців до українців і росіян випливає приємний для нас висновок - нас вважають 
європейцями, високоморальними, культурними і працьовитими особами, яким можна 
надавати притулок і допомогу. Це зростання іміджу українців не може зупинити навіть 
запекла інформаційна війна, яку Росія розгорнула на всій планеті, не шкодуючи грошей на 
підкуп журналістів і науковців з усіх держав світу.  

Нашою відповіддю на брехню і підступи Росії,  що дуже активні використовує відомі,  
як [3], так і засекречені засоби психологічного впливу на нашу молодь і загал населення 
України, мають стати наукові факти. Саме їх ми вважаємо найбільш переконливим засобом 
усунення у студентів поваги до Росії, захвату її справжніми і міфічними досягненнями. Ми 
не маємо права програти у протистоянні з путінською Росією саме тому, що ми європейці і 
"старші"  від великоросів аж на 7  000  років.  Серед студентів необхідно якомога активніше 
поширювати нову наукову інформацію, яка й стала основою дуже привабливого і 
перспективного в усіх відношеннях варіанту "Української ідеї - ХХІ", створеного 
українським універсалом-науковцем К.Корсаком [5].  

Отже, ми пропонуємо часткову зміну виховного аспекту історичної освіти на основі 
новітніх фактів. Доцільно якнайменше згадувати про Київську Русь через побудову її історії 
на брехливих міфах, які були створені і поширені в радянські часи для потреб остаточного 
знищення українців через проголошення їх росіянами. Кращі російські науковці-генетики 
вже довели, що узагалі не існує "генів Рюрика" [2], а загал ДНК росіян є комбінацією генів 
слов'ян Півночі України і того азійського населення, що після танення льодовиків прийшло 
зі Сходу по лінії Алтай - Урал - Валдайська височина і навколишні території.  

Наприкінці відзначимо, що новітні відкриття в сонячній енергетиці і прискорення 
удосконалення 3D-принтерів віщують повне зникнення основного джерела сили Росії - 
продажу нафти і газу.  Втрата цих коштів зробить бюджет надто малим для утримання 
Збройних сил і підкупу народів Північного Кавказу та інших регіонів, тому Російська 
Федерація неминуче і назавжди зникне, як свого часу Австро-Угорщина чи інші подібні 
імперії. Україні така доля не загрожує, адже несправедливі та підступні дії росіян, масовість 
їх ненависті надовго знизили бажання українців спілкуватися з ними і розвивати якісь 
спільні проекти.  

Зростає розуміння культурної і наукової безперспективності російської мови на всій 
території України, переважна більшість населення якої вже готове до приєднання до НАТО, 
яке так ефективно захищає від російського гніву крихітну Естонію. Одночасно поширюється 
розуміння необхідності оволодіння англійською мовою не тільки в аспектах туризму чи 
наукових публікацій, а й отримання від наших західних союзників по-справжньому 
ефективної допомоги.  
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Ми переконані у тому, що європейський вектор у вищій освіті України лишиться 
пріоритетним,  але участь в Болонському процесі має стати другою після приєднання до 
європейських проектів наукових досліджень, насамперед, у рамках Лісабонської стратегії 
розвитку нанонаук і нанотехнологій. Всі випускники середніх шкіл і студенти мають стати 
"достатньо англомовними", виконуючи цим свій громадянський обов'язок підтримки 
розвитку і обороноздатності Вітчизни.  

Наша вища школа має активізувати виховну роботу для підвищення опірності 
студентів до російської пропаганди. Викладачі суспільних дисциплін можуть успішно 
використати головні положення згаданої "Української ідеї - ХХІ", доповнивши її новішими 
науковими даними. Для підвищення мотивації до вивчення англійської мови слід 
ознайомити студентів з Болонським, Лісабонським та іншими європейськими процесами, 
акцентуючи перспективи навчання у зарубіжних ВНЗ, обмінів і співпраці в наукових 
дослідженнях.  

Інтернет та все більш досконалі соціальні і професіональні мережі уперше створили 
можливості для плідної взаємодії, для організації і діяльності груп науковців і викладачів з  
різних країн для вирішення важливих для усіх завдань. Очевидно, що для участі в цьому 
студентів України необхідне непогане знання ними комп'ютерів (тут наші студенти не мають 
проблем)  та міжнародної мови наукового спілкування.  Сподіваємося,  що для вирішення 
цього завдання буде корисним досвід наших спеціалізованих ВНЗ і кафедр, подібних за 
завданнями до кафедри гуманітарних дисциплін та мов ПВНЗ «Київський медичний 
університет УАНМ».  

Ми висловлюємося також за діяльність інституту кураторства, що частково зумовлено 
різницею у віці першокурсників українських і європейських ВНЗ. Не завадить і психологічна 
підтримки студентів, але ще більше необхідне їх об'єднання під керівництвом фахівців у 
щось подібне до "груп активного опору психологічній війні", яку все активніше веде 
путінська Росія. Але згуртованість цих груп та їх ефективність залежатиме - повторимо цю 
думку - від надання студентам новітньої наукової інформації, залучення їх до її пошуків та 
використання.  
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к.пед.н., доц. Кирик Т.В. 
ФИЛОСОФИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СО  

СТУДЕНТАМИ В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ 
 

Проведено сравнение государственной образовательной политики и практики высшей 
школы в Европейском Союзе, России и Украине, указано на различия в ключевых понятиях. 
Россия выбрала путь тоталитаризма и пропагандирует "патриотизм", Европа - демократию и 
единство. В сфере образования Украины главным является словосочетание "формирование 
личности". В современных условиях мы предлагаем активизацию изучения английского языка, 
участие в главных европейских проектах и создание в вузах студенческих групп сопротивления 
российской информационной агрессии. 

Ключевые слова: национальная образовательная доктрина, европейское образовательное 
пространство, европейская интеграция, европейское сознание, сопротивление информационной 
агрессии. 

 
Ph.D. Kirik T.V. 

THE PHILOSOPHY OF CHANGE OF EDUCATIONAL WORK WITH STUDENTS IN MODERN 
UKRAINE 

 
It is a comparison of state educational policy and practice of higher education in the European 

Union, Russia and Ukraine, given the differences in key concepts. Russia has chosen the path of 
totalitarianism and promotion the "patriotism", Europe - democracy and unity. In the field of education 
in Ukraine the main phrase is "the forming of personality." Under current conditions, we recommend 
mainstreaming the English language, participating in major European projects and the creating student 
groups of resistance to Russian informational aggression at universities.  

Keywords: national educational doctrine, European educational space, European integration, 
European consciousness, resistance to informational aggression. 

 
 

 
 
 
 

УДК 373.167.1                                                                                    Кравченко О.І. (ВІКНУ) 
 
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНИХ  

ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ У ВНЗ 
 

У статті розглянуто особливості застосування комп’ютерно-орієнтованих засобів 
навчання (КЗОН) в освітньому процесі вищого навчального закладу, що передбачає розробку і 
впровадження в педагогічну практику сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій. 

Розглянута структура інформаційної взаємодії освітнього призначення, засобів сучасних 
інформаційних технологій створює умови вивчення навчальних дисциплін в інформаційному 
середовищі, вдосконалення методичних засобів і форм організації навчальної діяльності, а 
також умов інформаційної взаємодії , що дозволяє поєднувати традиційні методи та засоби 
навчання, з сучасними інформаційними технологіями, які дозволять значно поліпшити 
результати навчання. 

Ключові слова: комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання, програмно-педагогічних засобів, 
програмно-педагогічні засоби навчання. 
 

Постановка проблеми. Розвиток і функціонування освіти обумовлений всіма 
чинниками і умовами існування суспільства: економічними, політичними, соціальними, 
культурними і іншими. Для успішної реалізації концепції інформатизації освітньої галузі, 
зокрема системи вищої освіти України, необхідне забезпечення навчальних закладів 



 326 

апаратними засобами, розробленими відповідно до чинних освітніх програм, згідно Закону 
України про Вищу освіту.  

Здійснити підготовку якісно нової генерації фахівців, у яких професіоналізм і 
компетентність поєднуються з широтою мислення та неординарністю підходів до наукових, 
виробничих і життєвих проблем, можливо лише за умови організації і забезпечення 
навчальної та наукової роботи у вищих навчальних закладах на рівні,  який відповідає 
запитам сучасного інформаційного суспільства. 

Виконання частини навчальних завдань з використанням сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій, комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання не тільки 
висувають нові психологічні проблеми, але й потребують критичного перегляду 
фундаментальних положень педагогічної і психологічної теорій навчання. Сьогодні значну 
увагу необхідно приділити проблемам створення сучасних ефективних систем навчання, в 
рамках яких дослідження традиційних психологічних проблем дозволяє уточнити 
ефективність певної системи навчання, зокрема особливості уваги і мислення учнів в умовах 
комп’ютеризованого навчання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значна кількість психолого-педагогічних 
досліджень присвячена вивченню багатоаспектної проблеми впровадження інформаційних 
технологій у освітній процес. Зокрема, у розробку та впровадження в процес підготовки 
фахівців автоматизованих та інформаційних навчальних систем зробили внесок праці таких 
видатних вчених: В.М. Глушкова, В.І. Скуріхіна, Г.С. Поспєлова, О.І. Кухтенка, 
O.Г. Івахненка, К.Д.  Жука. Суттєвий внесок зробили також М.З. Згуровський, В.І. Гриценко, 
Н.Д. Панкратова, Т.П. Подчасова, С.П. Кудрявцева, А.Ф. Манако, Г.О. Атанов та їх численні 
учні. 

M.В. Габер, Б.С. Гершунський, Т.С. Кошманова, І.В. Кульчицький, С.В. Подолянчук, 
Р.К. Собко, Егорова Ю.Н. досліджували можливості, напрями, наслідки, перспективи 
використання комп’ютерної техніки в галузі освіти, Є.Г. Машбиць, Ж.К. Меншикова, 
О.В.Молибог, О.Г. Тарнопольський – психолого-педагогічні аспекти комп’ютеризації, 
Е. Маргуліс – роль і можливості використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання 
(КОЗН) у навчальному процесі[1].  

Аналіз науково-методичної літератури з проблем інформатизації освіти (Б.С. 
Гершунський, Я.А. Ваграменко, М.П. Лапчик, І.В. Роберт, М.В. Швецький, В.В. Лаптєв і ін.) 
і практики застосування засобів інформаційних технологій у вищій школі показує, що 
особливості професійної діяльності зв'язані, перш за все, з різного роду аспектами 
інформаційної діяльності і інформаційної взаємодії, у тому числі в рамках процесу вивчення 
нових предметів в умовах інформатизації освіти. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Динамічний соціальне, економічний і 
технологічний розвиток сучасного суспільства зумовило зростаючу потребу людей у новій 
інформації для їх повноцінного життя і продуктивної професійної діяльності. Інформатизація 
суспільства не могла не відбитися на системі загальної середньої, спеціальної та вищої 
професійної освіти. Соціальне замовлення на підготовку фахівців, здатних мобільно і гнучко 
реагувати на нові віяння часу, створювати інноваційні продукти і швидко впроваджувати їх у 
виробництво, сприяв переходу від усталеної за десятки років парадигми «навчання на все 
життя» до «навчання протягом усього життя». У сучасних умовах швидко розвивається світу 
освіта, отримана одного разу в навчальному закладі, через два-три роки потребує оновлення, 
а фахівці - в підвищенні кваліфікації та перепідготовці[1]. 

Включення комп'ютерів в навчальний процес змінює роль засобів навчання, що 
використовується у викладанні різних предметів, і змінює саме навчальне середовище, в 
якому відбувається процес навчання.  З нашої точки зору комп'ютер слід розглядати як 
компонент системи засобів навчання, що забезпечують наочність діяльності і її практичну 
спрямованість. Крім того, в систему засобів обов'язково повинні входити традиційні засоби 
навчання, що забезпечують підтримку викладання навчального предмету. 
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Нині розробка програмно-педагогічних засобів (ППЗ) для навчання різних навчальних 
предметів відбувається досить інтенсивно. Широке застосування ППЗ забезпечує 
підвищення якості знань студентів, урахування їхніх індивідуальних особливостей, сприяє 
інтенсифікації навчання. 

Аналіз існуючого програмного забезпечення навчального призначення (ПЗНП) та 
створення бази даних педагогічних програмних засобів, аналіз навчальних програм стали 
основою для визначення загальних вимог до комп’ютерних засобів навчання і до специфіки 
визначення їх місця у навчальному процесі ВНЗ. 

Вимоги до комп'ютерно-орієнтовних систем навчання: 
Принцип науковості 
Принцип наочності 
Принцип систематичності й послідовності 
Принцип активного залучення всіх учнів до навчального процесу 
Принцип індивідуалізації, індивідуального підходу у навчанні 
Принцип доступності 
Загально-дидактичні і спеціальні умови застосування комп’ютерно-орієнтованих 

засобів навчання (КОЗН) дали змогу окреслити коло завдань, які можна ефективно 
реалізувати із застосуванням зазначених засобів [5]. 

Основними з них є: 
Створення і використання засобів унаочнення навчального матеріалу, які важко або 

неможливо реалізувати жодним з традиційних засобів навчання (комп’ютерні динамічні 
моделі, емулятори об’єктів вивчення, гіпермедійні системи, використання яких забезпечує 
компактне зберігання,  пошук та відтворення відео-  та аудіо матеріалів навчального 
призначення); 

Створення віртуальних діяльнісних середовищ, використання яких надає можливості 
користувачеві (студенту, викладачу) виконувати дії над знаково-символьними моделями 
об’єктів вивчення, здійснювати унаочнення цих моделей шляхом перетворення їх на 
динамічні моделі, виконання дії над отриманими моделями з використанням результатів їх 
аналізу, їх доповнення, заснованого на когнітивному осмисленні. 

Ефективний моніторинг навчального процесу, який базується на використанні 
програмно-апаратних засобів визначення рівня навчальних досягнень учнів та відповідних 
(програмно та програмно-апаратно реалізованих) засобах і способах накопичення, 
зберігання, опрацювання, аналізу та інтерпретації отриманих даних, створення максимально 
об’єктивної бази для формування вчителем оцінювального судження. 

Визначення таким чином пріоритетів використання ПЗНП у навчальному процесі 
передбачає відповідне формування критеріїв добору конкретних засобів навчання до 
кожного розділу навчальної програми, до кожної теми, кожного уроку, кожного етапу уроку. 

Необхідною передумовою визначення доцільності використання ПЗНП на певному 
етапі навчання є створення науково обґрунтованого орієнтовного переліку тем і форм 
подання навчального матеріалу у ПЗНП, структурованого відповідно до чинних освітніх 
програм.  

Серед педагогічних програмних засобів (ППЗ) , які пропонуються останнім часом, 
важливе місце займають ППЗ,  які охоплюють значні за обсягом матеріалу розділи 
навчальних курсів або повністю навчальні курси. За такими ППЗ закріпилася назва 
«електронні підручники». Для такого типу ППЗ характерною є гіпертекстова структура 
навчального матеріалу, наявність систем управління з елементами штучного інтелекту, блоку 
самоконтролю, «розвинені» мультимедійні складові. Зазначені ППЗ іноді мають характерні 
ознаки автоматизованих навчальних курсів, основні теоретичні засади створення і 
використання яких розроблялись, починаючи із сімдесятих років минулого століття (рис. 1). 
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Рис. 1. Узагальнена функціонально-структурна схема електронного підручника з 

елементами автоматизованого навчального курсу 
 

Використання електронних підручників сприяє розвитку особистісних компонентів 
моделі навчання, гуманізації навчального процесу. Але найбільша ефективність застосування 
ППЗ у навчальному процесі виявляється тільки при забезпеченні викладачем 
безпосереднього управління навчальним процесом. Як показав досвід, ППЗ моделюючо-
демонстраційного типу найефективніше використовувати для демонстрацій та виконання 
фронтальних навчальних завдань. Значний ефект дає індивідуальне використання 
контролюючих ППЗ, яке забезпечує якісний моніторинг навчального процесу (використання 
зворотного зв’язку виявляється результативнішим за безпосередньої участі у навчальному 
процесі учителя). 

Актуальними на сучасному етапі є наступні аспекти використання педагогічних 
програмних засобів типу електронного підручника у навчальному процесі, які слід 
розробляти у рамках методики навчання конкретних навчальних дисциплін: 

Розробка науково обґрунтованих психолого-педагогічних засад формування структури 
і використання у навчальному процесі електронних підручників. 

Розробка вимог до предметного наповнення та способів подання навчальних задач у 
складі електронного підручника. 

Визначення місця у навчальному процесі та створення методик використання 
електронного підручника. 

Блок 1 
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Інформатизація навчального процесу повинна бути заснована на органічному 
поєднанні традиційних і новітніх засобів навчання, передбачати поетапне і поступове 
впровадження у навчальний процес ПЗНП, раціонально поєднувати традиційні методи та 
засоби навчання, з сучасними інформаційними технологіями, що зрештою приведе до 
поліпшення результатів навчання. 

Перехід до нових комп’ютерно-орієнтовних технологій навчання, створення умов для  
їх розробки, апробації та впровадження, раціональне поєднання інформаційних технологій 
навчання з традиційними – складна педагогічна задача і потребує вирішення цілого 
комплексу психолого-педагогічних, організаційних, навчально-методичних, технічних та 
інших проблем. 

Основними серед цих проблем є: 
- розробка науково-методичного забезпечення вирішення завдань інформатизації 

навчально-виховного процесу; 
- підготовка педагогічних кадрів до використання в навчальному процесі засобів 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; 
- підготовка учнів до використання сучасних засобів навчально-пізнавальної 

діяльності; 
- матеріально-технічне та науково-методиче забезпечення навчальних закладів; 
- Розробка методик використання сучасних інформаційних технологій навчання у 

навчальному процесі під час вивчення всіх без винятку навчальних предметів. 
До числа невідкладних проблем, які потребують теоретичного і експерементального 

обґрунтування і вирішення, можна віднести: 
- визначення мети створення і застосування у навчальному процесі комп’ютерно-

орієнтованих засобів навчання конкретних навчальних предметів; 
- розробку методичних прийомів поєднання індивідуальних, групових і комп’ютерно-

орієнтованих засобів навчання; 
- розробку способів використання засобів навчання, які б забезпечували активізацію 

навчально-пізнавальної діяльності учнів, розвиток їх самостійності; 
- розробку засобів навчання і методику їх застосування, спрямованих на реалізацію 

ефективного моніторингу навчального процесу та організацію ефективного управління 
навчальним процесом; 

- визначення правильних педагогічно доцільних і обґрунтованих пропорцій між 
комп’ютерно-орієнтованими і традиційними формами навчання. 

При цьому не можна забувати,  що при всіх його перевагах,  комп'ютер -  це «засіб 
підвищення ефективності інтелектуальної людської діяльності» [6], орієнтований (при 
особливостях роботи вузькоспеціалізованих комп'ютерів) на інформаційне обслуговування 
потреб людини. Задача зробити це обслуговування найпродуктивнішим саме у сфері освіти 
є, зрештою, головним питанням всієї багатоаспектної і багаточинникової проблеми 
інформатизації сфери освіти. 

При таких підходах ознайомлення студентів з новою для них інформацією, формування 
нових уявлень і понять, відбувається на абсолютно іншому рівні - мотиваційному і 
розвиваючому [7, 8]. 

Здатність комп'ютера до побудови візуальних і інших складних образів істотно 
підвищує пропускну спроможність інформаційних каналів навчального процесу і 
удосконалює набори загальних логічних прийомів мислення і спеціальних для різних 
предметів прийомів розумової діяльності, а також підвищує ефективність методів навчання. 

Таким чином, комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання дозволяють розв'язати такі 
проблеми навчання, як: значне розширення можливостей пред'явлення навчальної інформації 
і набору вирішуваних задач; посилення мотивації навчання; активне залучення студентів в 
навчальний процес; якісна зміна контролю за діяльністю студентів; здійснення гнучкого 
управління навчальним процесом; формування у студентів потреби в аналізі рефлексії своєї 
діяльності [10]. 
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Висновок. Використовування комп'ютера на стадії навчання у вищій школі дозволяє 
реалізувати дидактичні принципи організації учбового процесу, наповнює діяльність 
викладача новим змістом, дозволяючи йому зосередитися на своїх навчальних, виховних і 
розвиваючих функціях. 

Комп'ютер слід розглядати як компонент системи засобів навчання, що забезпечують 
наочність діяльності і її практичну спрямованість. Крім того, в систему засобів обов'язково 
повинні входити традиційні засоби навчання, що забезпечують підтримку викладання даного 
навчального предмету. 

Задача зробити це обслуговування найпродуктивнішим саме у сфері освіти є, зрештою, 
головним питанням всієї багатоаспектної і багаточинникової проблеми інформатизації сфери 
освіти. Але все ж останнім часом стали з'являтися методичні розробки по використовуванню 
математичних пакетів в навчальному процесі. 

Під впливом упровадження інформаційних технологій в навчальний процес вищої 
школи знаходяться всі наочні сфери діяльності, оскільки широке впровадження і звичне 
використовування технологій стає методологічною основою домінування прикладного 
компоненту вищої освіти.  

Отже, комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання у ВНЗ повинні розроблятися на основі 
новітніх педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій, використання яких може 
забезпечити створення у ВНЗ єдиного освітньо-наукового інформаційного середовища, в 
якому навчальна діяльність буде своєрідною моделлю майбутньої професійної діяльності 
студентів в умовах інформаційного суспільства. 
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Кравченко А.И  

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

В статье рассмотрены особенности применения компьютерно-ориентированных средств 
обучения (КОСО) в образовательном процессе высшего учебного заведения, которые 
предусматривает разработку и внедрение в педагогическую практику современных 
информационных и телекоммуникационных технологий. 

Рассмотрена структура информационного взаимодействия образовательного назначения, 
средства современных информационных технологий создающие условия изучения учебных 
дисциплин в информационной среде, совершенствование методических средств и форм 
организации учебной деятельности, а также условий информационного взаимодействия, что 
позволяет сочетать традиционные методы  с современными информационными технологиями, 
которые значительно улучшают результаты обучения. 

Ключевые слова: компьютерно-ориентированные методы обучения, программно-
педагогических средств, программно-педагогические средства. 
 

Kravchenko А.І. 
FEATURES OF APPLYING COMPUTER-ORIENTED MEANS OF TEACHING  

IN HIGH SCHOOL 
 

The article describes the features applying computer-oriented means of teaching (COM) in the 
educational process of higher education institutions which includes developing modern information and 
telecommunication technologies and implementing them into the teaching practice. 

The structure of educational information interaction, the means of modern information technology 
creating conditions for learning disciplines in the information environment, improving teaching methods 
and forms of organizing educational activities and conditions of information exchange were researched, 
which as a result allow combining traditional methods with modern information technologies that 
significantly improve learning outcomes. 

Keywords: computer-oriented teaching methods, software and educational tools. 
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДЛЯ КАДРОВИХ ОРГАНІВ 

ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ 
 
У статті розкривається система підготовки фахівців для кадрових органів Збройних Сил 

України та визначаються шляхи її удосконалення. Розкривається діяльність складових 
елементів цієї системи. Аналізуються галузеві стандарти вищої освіти які регламентують 
вимоги до випускника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського 
(НУОУ) зі спеціалізації “Кадровий менеджмент у військах (силах)” та зміст його підготовки. 
Аналізуються керівні документи, які регламентують зміст підготовки фахівців кадрових органів 
Міністерства оборони України та Збройних Сил України на Вищих академічних курсах при 
НУОУ та Курсах підвищення кваліфікації фахівців організаційно-штатної, мобілізаційної та 
кадрової роботи органів військового управління ЗС України при Академії сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдачного. 

Ключові слова: підготовка фахівців для кадрових органів, галузеві стандарти, курси 
підвищення кваліфікації. 

 
Вступ та визначення проблематики. Події в нашій державі та її Збройних Силах 

протягом 2014 – 2015 років переконливо свідчать про необхідність внесення суттєвих 
якісних змін у справі забезпечення належного рівня підготовки посадових осіб для кадрових 
органів ЗС України.  До того ж,  досвід проведення антитерористичної операції (АТО)  
особливо підкреслив актуальність проблеми забезпечення якісної підготовки фахівців 
кадрових органів тактичної ланки управління, тобто посадових осіб стройових частин, які 
безпосередньо відповідають за кадрову роботу у військових частинах. Як показує практика 
“… перед призначенням на посади в стройові органи військовослужбовці перепідготовку не 
проходять. … Навчального закладу, який би здійснював підготовку фахівців стройових 
органів у Збройних Силах України, не існує. Таким чином, відсутня практична можливість 
забезпечення професійних якостей зазначеної категорії військовослужбовців” [1]. В 
кінцевому рахунку це “… призводить до тривалого входження в курс справ за новими 
посадовими обов’язками військовослужбовців, які вперше призначаються на посади 
стройових органів та помилок у роботі” [1]. Крім того, зазначена проблематика, загалом, 
знижує престиж військової служби та рівень довіри до керівництва Міністерства оборони і 
ЗС України, а тому потребує нагального вирішення.  

Питання підготовки військових кадровиків та її вдосконалення, в тій чи іншій мірі, 
розглядалися у працях таких науковців та військових фахівців як В.В. Ягупов [2], О.В. Кінь 
[3], О.Л. Тракалюк [2-5], В.В. Вишнівський, Є.Ю. Литвиновський, О.В. Мірошніченко [6], 
В.М. Малюга [7], О.М. Яцино [8] та інші. Питанням розвитку фахової компетентності 
посадових осіб кадрових органів ЗС України значна увага приділялася науковцями Науково-
методичного центру кадрової політики МО України [9 – 10].  

Аналіз цих праць свідчить про активний пошук науковцями шляхів удосконалення 
підготовки фахівців для кадрових органів ЗС України. Разом з тим, як показує досвід АТО, 
зазначена проблема залишається актуальною і до сьогодні. 

Таким чином, завданням статті є розкриття системи підготовки фахівців для кадрових 
органів ЗС України та визначення шляхів її вдосконалення. 

Основна частина. Сьогодні у ЗС України створена та діє певна система підготовки 
фахівців для кадрових органів Міністерства оборони України та Збройних Сил України, яка 
функціонує згідно з вимогами нормативно-правових актів та нормативних документів [10, 
с. 174 – 183]. До її складу входять: Національний університет оборони України імені Івана 
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Черняховського (НУОУ), у якому здійснюється підготовка фахівців кадрових органів 
освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” оперативно тактичного рівня управління за 
спеціалізацією “Кадровий менеджмент у військах (силах)”; Вищі академічні курси при 
НУОУ (ВАК НУОУ), на яких здійснюється підвищення кваліфікації посадових осіб кадрових 
органів з числа військовослужбовців та державних службовців МО України та ЗС України;  
Курси підвищення кваліфікації фахівців організаційно-штатної, мобілізаційної та кадрової 
роботи органів військового управління ЗС України при Академії сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдачного (АСВ), на яких здійснюється підготовка та підвищення 
кваліфікації фахівців органів роботи з особовим складом з’єднань, військових частин, 
військових навчальних закладів, установ та організацій ЗС України за військово-обліковою 
спеціальністю “Підбір та розстановка особового складу, робота з питань комплектування та 
обліку чисельності військ (сил)”. 

Крім того, як свідчить практика, професійне вдосконалення фахівців кадрових органів 
здійснюється і у процесі їх службової діяльності в загальній системі індивідуальної 
підготовки військовослужбовців ЗС України та під час проведення інструкторсько-
методичних занять з найбільш важливих питань кадрової роботи, в ході обміну досвідом.  

Необхідно зауважити, що не дивлячись на функціонування цієї системи підготовки 
фахівців кадрових органів, підготовку фахівців тактичної ланки управління, яка б 
забезпечувала отримання ними базових для цієї спеціальності знань, умінь та навичок, і 
сьогодні не здійснює жоден ВВНЗ.  

У свій час була здійснена спроба розпочати підготовку військових кадровиків тактичної 
ланки у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, де були розроблені всі необхідні галузеві стандарти та навчально-методичні 
матеріали. Але через відсутність замовлення на фахівців за спеціальністю “кадровий 
менеджмент”, не визначенням місця та завдань, які повинен виконувати цей фахівець, 
підготовка не була відкрита. 

Вивчення діяльності усіх складових системи підготовки фахівців для кадрових органів 
ЗС України дає підстави стверджувати про необхідність її вдосконалення, оскільки, на нашу 
думку, в ній відсутня взаємоузгодженість. До того ж, аналіз нормативних документів, якими 
регламентована освітянська діяльність структурних елементів цієї системи, свідчить, що її 
зміст ще далекий від цілеспрямованої підготовки саме професійних кадрових менеджерів 
нового типу, у широкому розумінні цього значення [10, с. 183 – 228]. Так, аналіз змісту 
галузевих стандартів вищої освіти, які регламентують вимоги до випускника НУОУ зі 
спеціалізації “Кадровий менеджмент у військах (силах)” та змісту його підготовки, а саме 
Освітньо-кваліфіфкаційних характеристик (ОКХ) та Освітньо-професійних програм (ОПП), 
дає підстави стверджувати, що їх нормативні частини в цілому відповідають вимогам 
держави в особі замовника щодо підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня 
“Магістр” зі спеціальності “Військово-соціальне управління” [11 – 14]. В той же час їх 
варіативні частини, які безпосередньо стосуються змісту підготовки фахівців кадрових 
органів оперативно-тактичного рівня управління, потребують удосконалення з урахуванням 
як положень службових обов’язків і посадових інструкції так і досвіду безпосередньої 
професійної діяльності відповідних груп (посад)  фахівців кадрових органів ЗС України [7].  
До того ж і перелік компетенцій, визначений у цих галузевих стандартах, на нашу думку, теж 
потребує вдосконалення. 

Діючі Кваліфікаційні характеристики випускника (КХ) кожної з трьох груп ВАК НУОУ 
дають підстави стверджувати, що вони розроблені переважно для “узагальненого” посадовця 
кадрового органу будь-якого рівня. Так, аналіз, визначених в пункті 7 кожного з цих КХ, 
переліків посад, з яких залучаються офіцери (державні службовці) для навчання на ВАК 
НУОУ, свідчить про те, що група № 10 і частково № 9 призначені для підвищення 
кваліфікації керівної ланки структурних підрозділів,  а група № 11  –  для інших фахівців 
кадрових органів ЗС України. [15 – 17]. Проте, переліки спеціалізовано-професійних 
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компетенцій, які, відповідно до КХ, повинен мати випускник кожної з цих груп, мало чим 
відрізняються. 

У 2013 році було внесено зміни та доповнення до КХ та навчальних планів-програм 
підготовки (НП-П)  фахівців кадрових органів на ВАК НУОУ,  в результаті чого було 
збільшено кількість годин саме на фахову підготовку кадровиків. Але аналізуючи 
вищевказані документи та відгуки й побажання самих випускників можна зробити висновок, 
що зміст цієї підготовки все ще потребує вдосконалення.  

Аналіз документів, які регламентують зміст підготовки спеціалістів на Курсах 
підвищення кваліфікації фахівців організаційно-штатної, мобілізаційної та кадрової роботи 
органів військового управління Збройних Сил України при АСВ теж свідчить про 
необхідність його удосконалення з урахуванням функціональних завдань та безпосередньої 
діяльності фахівців структур кадрової роботи [10, с. 183 – 222]. Зокрема зміст КХ дає 
підстави стверджувати, що випускники цих Курсів, на думку розробників документа, у своїй 
подальшій професійній діяльності будуть виконувати лише одну функцію – управлінську, а 
відповідно і лише одну типову задачу – управління підбором та розстановкою особового 
складу, роботою з питань комплектування та обліку чисельності військ (сил). 

Крім того, зміст КХ свідчить також, що для забезпечення спроможності успішного 
виконання випускниками вказаної вище функції та типової задачі діяльності достатньо 
сформувати у них лише одну спеціалізовано-професійну компетенцію – “Здатність 
планувати заходи підбору та розстановки особового складу, організувати роботу з питань 
комплектування та обліку чисельності військ (сил)”. Натомість, визначені у КХ знання та 
уміння, якими має оволодіти випускник, вже дають підстави стверджувати, що діяльність 
військового кадровика виходить за межі виконання лише управлінської функції та однієї 
типової задачі [18]. 

Таким чином, детальний аналіз нормативних документів, що визначають зміст 
підготовки фахівців кадрових органів на ВАК при НУОУ та на Курсах підвищення 
кваліфікації при АСВ дає підстави стверджувати, що їх зміст потребує доопрацювання з 
урахуванням як положень службових обов’язків і посадових інструкції, так і безпосередньо 
досвіду професійної діяльності відповідних груп (посад) фахівців кадрових органів 
ЗС України.  

Крім того,  проаналізовані нами КХ,  що затверджені і діють у різних ВВНЗ,  дещо 
відрізняються одна від одної за структурою їх оформлення. Так, наприклад, КХ випускника 
Курсів, які діють при АСВ структурно складається зі вступу, дев’яти розділів та двох 
додатків, а НП-П підготовки слухачів на цих курсах – з п’яти розділів. Натомість структура 
КХ випускника ВАК НУОУ включає в себе вступ,  дев’ять розділів та три додатки,  а НП-П 
підготовки слухачів –  сім розділів та три додатки.  До того ж,  не лише кількість а й назви 
деяких з розділів і додатків теж різні [15 – 22].  

На нашу думку, цей факт дозволяє стверджувати про відсутність у МО України єдиних 
підходів щодо взаємоузгодженої підготовки фахівців кадрової роботи різних управлінських 
ланок. 

За умов відсутності підготовки кадровиків з тактичним рівнем освіти та з огляду на 
посадові категорії фахівців кадрової роботи,  які залучаються на курсову підготовку,  можна 
стверджувати що саме Курси підвищення кваліфікації при АСВ мають бути базовими. 
Фактично, в ході навчання на цих курсах має відбуватися перепрофілювання 
військовослужбовців, які вже мають тактичний рівень військової освіти за іншими 
спеціальностями та призначаються на посади керівників кадрових структур низової ланки, до 
цього виду службової діяльності. 

У подальшому підвищення рівня фахової підготовки посадових осіб кадрових органів 
повинно здійснюватись періодично на Вищих академічних курсах при НУОУ в ході 
призначення на вищі посади. 

Для отримання ж безпосередньо оперативно-тактичного рівня освіти, зважаючи на 
думку військових експертів у сфері кадрового менеджменту, доцільно кандидатами для 
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вступу на навчання до НУОУ за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” зі спеціалізації 
“Кадровий менеджмент у військах (силах)” направляти тих фахівців кадрових органів, які 
призначаються на посади не нижче начальників відділів, або їх заступників. 

Постійне ж самовдосконалення своєї професійної майстерності у процесі службової 
діяльності фахівцями кадрових органів має здійснюватися у загальній системі індивідуальної 
підготовки військовослужбовців ЗС України та під час проведення різноманітних семінарів 
та інструкторсько-методичних занять тощо.  

Сучасні професійні, фахові та соціальні вимоги до фахівців у сфері кадрового 
менеджменту змушують суттєво вдосконалювати методи освіти в напрямі, з одного боку, 
вузької спеціалізації, а з іншого – надання широкого комплексу гуманітарних знань. Зокрема, 
у них необхідно формувати компетентності, професійно важливі якості, комплекс здібностей 
щодо адаптування до швидких темпів змін у сфері управління персоналом, переходу до 
технологій кадрового менеджменту та володіння сучасними інформаційними технологіями з 
цього напрямку діяльності. 

Нове покоління фахівців у сфері кадрового менеджменту, яке приступає до діяльності в 
сучасних умовах, перш за все, має чітко усвідомлювати необхідність переходу від декларації 
типу “кадри вирішують все” до чітких соціально-економічних принципів формування 
кадрової політики, володіти сучасними технологіями кадрового менеджменту і вміти 
ефективно застосовувати їх на практиці. 

Їх діяльність має бути спрямована на створення необхідного потенціалу організації, 
приведення кадрових можливостей організації у відповідність до кадрових потреб. Для цього 
вони повинні вміти визначати заходи щодо формування персонального складу організації, 
розробляти оптимальну структуру установи (організації), розрахувати потреби у персоналі. 

Проблему формування й визначення змісту освіти ВВНЗ потрібно розглядати, перш за 
все, виходячи з того, що: ВВНЗ повинні готувати фахівців передусім в інтересах ЗС України; 
формування змісту навчання має узгоджуватися з принципами відповідності сферам 
діяльності військових фахівців за посадовим призначенням на основі компетентністного 
підходу. 

Ефективність підготовки фахівців у сфері кадрового менеджменту для ЗС України 
значною мірою залежить від правильного визначення рівня сформованості їх фахової 
компетентності, що спонукає до чіткого визначення критеріїв і показників, за якими можна 
діагностувати цю якість. Запровадження ж тактичного рівня підготовки фахівців кадрового 
менеджменту створить умови для підвищення якості підготовки магістрів з цієї 
спеціальності за рахунок вивільнення навчального часу, що витрачається на вивчення 
базових навчальних дисциплін та перерозподіл його на поглиблене вивчення саме фахових 
дисциплін. 

Висновок. Таким чином, можна зробити висновок про те, що в ЗС України накопичено 
певний досвід підготовки фахівців у сфері кадрового менеджменту та управління 
персоналом та існує система підготовки фахівців для кадрових органів. Проте підвищення 
рівня її ефективності потребує вирішення низки проблем, як організаційного характеру, так і 
тих що стосуються безпосередньо змісту навчання. Зміст фахової підготовки посадових осіб 
кадрових органів потребує доопрацювання з урахуванням як положень службових обов’язків 
і посадових інструкції, так і безпосереднього досвіду професійної діяльності відповідних 
груп (посад) фахівців кадрових органів ЗС України. Вдосконалення системи підготовки 
фахівців кадрових органів, виведення її на новий якісний рівень вимагає чіткої координації 
зусиль та узгодження завдань, форм і методів діяльності між усіма її структурними 
елементами. 
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДЛЯ КАДРОВИХ ОРГАНІВ 

ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ 
 
В статье раскрывается система подготовки специалистов для кадровых органов 

Вооруженных Сил Украины и определяются пути ее усовершенствования. Раскрывается 
деятельность составляющих элементов этой системы. Анализируются отраслевые 
стандарты высшего образования регламентирующие требования к выпускнику Национального 
университета обороны Украины имени Ивана Черняховского (НУОУ) по специализации 
"Кадровый менеджмент в войсках (силах)" и содержание его подготовки. Анализируются 
руководящие документы, регламентирующие содержание подготовки специалистов кадровых 
органов Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины на Высших 
академических курсах при НУОУ и Курсах повышения квалификации специалистов 
организационно-штатной, мобилизационной и кадровой работы органов военного управления ВС 
Украины при Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. 

Ключевые слова: подготовка специалистов для кадровых органов, отраслевые стандарты, 
курсы повышения квалификации. 
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TRAINING OF SPECIALISTS FOR PERSONNEL AGENCIES 
OF THE ARMED FORCES UKRAINE AND WAYS OF ITS IMPROVEMENT 

 
The article deals with the specialists` training system for personnel bodies of the Armed Forces of 

Ukraine and determined the ways of its improvement. It reveals the activities of the constituent elements of 
the system. Analyzes industry standards governing higher education requirements to graduate National 
University of Defense of Ukraine (NUOU) with specialization "Personnel management in the troops 
(forces)" and the content of his training. Analyzes the guidelines that govern the content of training 
specialists staff of the Ministry of Defense of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine at the Higher 
Academic Courses of the NUOU and refresher training of specialists of organizational, mobilization and 
personnel of military command of the Armed Forces of Ukraine at the Army Academy named after 
hetman Sagaydachnogo. 

Keywords: preparation of specialists for skilled organs, industry standards, courses of in-plant 
training. 
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ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНІ ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ ВИЩОЇ 

МАТЕМАТИКИ В ТЕХНІЧНИХ ВНЗ 
 

У статті розглядається проблема викладання фундаментальних дисциплін в технічних 
ВНЗ та наводиться досвід використання професійно спрямованих інтерактивних форм 
навчання вищої математики на основі організації аудиторної роботи студентів в мікрогрупах. 

Ключові слова: інтерактивні форми, вища математика, мікрогрупа, когнітивно-творча 
компетенція. 

 
Постановка проблеми. Фундаментальні дисципліни в технічному ВНЗ не оминула 

участь суттєвого скорочення годин аудиторних занять в межах тій саме загальній кількості 
годин та обсягу матеріалу.  Як наслідок, викладачі ВНЗ починають дотримуватися шкільної 
системи навчання, а саме: намагаються стисло подати теоретичний матеріал, а далі 
дотримуватися практики самостійного опрацювання теоретичного матеріалу та 
розв’язування великої кількості задач, але під час позааудиторної роботи студентів. 
Результати можуть мати далеко небажані наслідки.  Як показує наш досвід,  лише 6%  
студентів технічного ВНЗ спроможні самостійно набути достатній рівень теоретичних знань 
та практичних умінь з вищої математики. Виникає потреба шукати технологію навчання, яка 
б в скорочений термін допомогла першокурсникам набути умінь самоопрацювання тем 
вищої математики. 

Аналіз останніх досліджень показує, що першокурснику технічного ВНЗ доводиться 
засвоювати навчальний матеріал приблизно в 2,7 разів більше, ніж у середній школі [1, с. 9]. 
Дійсно, наприклад, за перші два тижні навчання студенти мають опанувати з вищої 
математики матеріал, за обсягом рівний матеріалу шкільної математики однієї чверті. Отже, 
виникає потреба в новому способі засвоєння  та використання інформації для розв’язування 
стандартних та технічних задач. 

У науково-педагогічній літературі описано досить багато шляхів реалізації ідеї 
інтерактивного навчання з розробкою конкретних методик. Методика – це, як правило, 
певний готовий «рецепт», алгоритм, опис конкретних прийомів і способів педагогічної 
діяльності. Але, ставлячи за мету навчити студентів самостійно працювати, викладач має не 
тільки перейняти досвід педагогів-науковців, а й включити до свого репертуару власні 
адаптовані для конкретних аудиторій доробки. Ніхто не може зробити це краще, ніж той, хто 
безпосередньо працює зі студентами. Ефект буде тільки тоді, коли це буде систематичним, а 
не поодиноким випадком. 

В процесі професійної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю важливо 
враховувати негативні наслідки професії. Для людей, які більшість часу працюють з 
комп’ютерною технікою, такими наслідками можуть бути труднощі в спілкуванні з іншими 
людьми. Подолання цих труднощів можливе за рахунок упровадження в процес професійної 
підготовки групових форм організації навчальної діяльності, які сприяють соціально-
психологічній адаптації студентів, а тому позитивно впливають на формування особистості 
майбутнього фахівця. Як показує наш досвід, при груповій роботі посилюється активність і 
мотивація, інтерес, спостерігається підвищення рівня засвоєння знань, розвиваються 
особисті якості студента, комунікативні навички, вміння працювати в команді, навички 
активного слухання і конструктивної критики.  

В основі побудови навчання з використанням групових форм організації навчальної 
діяльності лежить концепція спільної продуктивної діяльності, розроблена колективом 
науковців під керівництвом В.  Ляудіс [2].  Групова організація навчальної діяльності 
передбачає поділ академічної групи на малі групи (мікрогрупи). Малою групою у соціальній 
психології називають реальне, соціальне об’єднання кількох осіб для реалізації спільної 
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діяльності [3,  с.  261].  Малі групи мають ознаки колективу,  оскільки в процесі взаємної 
діяльності проявляється ціннісно-орієнтаційна єдність членів групи в досягненні спільної 
пізнавальної задачі. 

Основна мета побудови навчального процесу з використанням мікрогрупової форми 
навчання є залучення до співпраці кожного студента академічної групи. Взаємодія у форматі 
діалогу в мікрогрупі має стати звичною для студентів.  Для цього викладач має створити 
особливий клімат довіри, заохочуючи студентів до спілкування, збудувавши особливий 
простір взаєморозуміння.  

Показниками сприятливого соціального психолого-педагогічного клімату є: атмосфера 
взаємної довіри в групі, що поєднується з вимогливим ставленням один до одного; 
доброзичлива і в той же час ділова критика і самокритика; визнання право кожного члена 
групи на вільний прояв своєї думки, прийняття значущих для групи рішень, отримання 
інформації про життя групи; висока задоволеність більшості індивідів своєю приналежністю 
до групи, готовність до взаємоповаги, до прийняття на себе відповідальності, взаємна 
зацікавленість [3, с. 267]. 

Метою статті є намір поділитись досвідом викладання фундаментальних дисциплін (на 
прикладі деяких тем вищої математики) в технічних ВНЗ на основі застосування професійно 
спрямованих інтерактивних форм. 

Виклад основного матеріалу. Розглянемо комплекс занять, розроблених нами за 
інтерактивною методикою, для формування когнітивно-творчої компетенції у студентів 
технічних спеціальностей. Під когнітивно-творчою компетенцією будемо розуміти 
здатність творчо набувати знання, вміння, навички, мати творчий потенціал самоосвіти і 
саморозвитку, що визначає спроможність до успішної навчально-творчої діяльності, 
наявності її результатів.  

Метою занять є засвоєння знань, набуття умінь та навичок застосовувати отримані 
теоретичні знання для розв’язування прикладних задач; розвиток потенціалу самоосвіти та 
саморозвитку, а саме: самостійне набуття знань з різних джерел, самостійне застосування 
знань та формулювання висновків, прагнення до самоосвіти; розвиток вміння формулювати 
проблему та оперативно її вирішувати, використовуючи математичні знання та методи; 
планувати послідовність виконання завдання; формування прагнення до більш глибокого 
вивчення матеріалу, підвищення мотивації до вивчення предмету; сприяння формуванню 
колективних стосунків, допомога адаптуватися в новому колективі через організацію 
навчальної діяльності у взаємодії. 

Наведемо приклад організації навчальної роботи у мікрогрупах на практичному 
занятті з теми «Границя функції». 

Мета заняття: навчити формулювати проблему та вирішувати її, використовуючи 
математичні знання та методи, складати алгоритм розв’язання задачі, планувати 
послідовність виконання завдання; встановлювати та пояснювати причинно-наслідкові 
зв’язки, формулювати пізнавально-проблемні запитання; висловлювати припущення, 
висувати гіпотези; знаходити оптимальний варіант розв’язування задачі, формулювати та 
записувати остаточні результати розв’язування, інтерпретувати отримані результати; 
розвиток уміння зосереджувати увагу на одному та розподіляти увагу між різними об’єктами 
навчальної діяльності, вмінь самостійної роботи; сприяння формуванню колективних 
стосунків через організацію навчальної діяльності у взаємодії.  

На етапі актуалізації опорних знань викладач складає разом із студентами 
«шпаргалку», де класифікує невизначеності та методи їх розкриття. 

Етап засвоєння нових понять і способів діяльності може бути організований в кількох 
варіантах залежно від рівня підготовленості групи (викладач вже має результати «нульової» 
контрольної роботи зі  шкільного курсу математики та фізики).  Група поділяється на малі 
підгрупи з 3-5 студентів. Якщо маємо справу з групою зі слабким рівнем підготовленості, то 
доцільніше саме викладачу поділити  академічну групу на мікрогрупи таким чином, щоб у 
кожній був студент із високим рівнем знань попереднього матеріалу. Якщо ж маємо групу 
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студентів з високим рівнем підготовленості,  то студенти можуть самі об’єднатись в 
мікрогрупи за власним бажанням. Розв’язки типових завдань можуть бути запропоновані у 
вигляді роздаткового матеріалу (або на екран монітора), який студенти самостійно вивчають 
і, за необхідності, для уточнення деяких моментів, задають викладачеві питання. 

На етапі формування вмінь та навичок мікрогрупи отримують індивідуальні завдання, 
які є різнорівневими за ступенем важкості та передбачають як вміння розв’язувати задачі за 
зразком, так і вміння розв’язувати задачі підвищеної складності.  

Викладач виконує роль консультанта:  координує та скеровує роботу груп в правильне 
русло, при необхідності надає допомогу. Генераторами ідеї виконання завдання може бути 
будь-хто із членів групи. Роль «сильних» студентів – побачити шлях виконання завдання або 
ж вловити ідею запропоновану викладачем та розтлумачити матеріал слабшим. Завдання 
слабших студентів – поставити запитання сильнішим, отримавши відповіді, розібратися в 
проблемі. Викладач дає деякий час на висування пропозиції щодо виконання завдання, якщо 
її не висловлено – вказує можливий спосіб розв’язування. Таким чином, відбувається 
залучення середніх і слабких студентів до енергійної інтелектуальної діяльності. Кожен член 
групи прагне успішно виконати завдання, набути необхідних навичок застосування 
теоретичних положень до розв’язання задач.  За таких умов кожен має рівні можливості 
навчання відповідно до своїх здібностей.  

Результативність заняття:  розвиток умінь самостійної роботи,  формування таких 
властивостей особистості, як відповідальність, самооцінка, вміння керувати та підкорятися, 
міжособистісної комунікації. 

Після закінчення магістратури та аспірантури деякі випускники технічних ВНЗ 
залишаються працювати в рідній альма-матер, продовжуючи свій професійний ріст в якості 
викладачів та наукових співробітників (14%). Уже з перших семестрів можна виділити 
студентів, які будуть гідним поповненням професорсько-викладацького складу навчального 
закладу. Як свідчать дослідження, від 3 % до 9 % першокурсників прагнуть стати 
викладачами [4]. На відміну від педагогічних, студенти технічних ВНЗ не мають можливості 
отримати такий же досвід педагогічної діяльності. Технічний ВНЗ дає повний обсяг 
професійних знань, але частина майбутніх професійних інженерів можуть стати 
професійними педагогами.  

Щоб розв’язувати педагогічні задачі інженеру-педагогу необхідно володіти як 
системою знань, так і системою професійних вмінь, які є важливим компонентом 
кваліфікаційної характеристики інженера-педагога, а їх формування – складовою інженерно-
педагогічної діяльності [5]. Звичайно проблема формування педагогічних навичок у 
студентів технічних ВНЗ не може бути цілком вирішена в межах курсів дисциплін 
гуманітарної підготовки. На нашу думку, викладачі фундаментальних дисциплін під час 
формування когнітивно-творчої компетенції можуть допомогти студентам отримати навички 
публічного виступу перед аудиторією, тим самим внести свій посильний внесок в процес 
формування професійних здібностей інженера-педагога. При цьому основною метою 
залишається формування компонентів когнітивно-творчої компетенції. Дійсно, в процесі 
підготовки до публічного виступу відбувається розвиток навичок самоосвіти студентів, які є 
компонентом когнітивно-творчої компетенції [6]. З цією метою ми розробили ряд 
інтерактивних занять, наведемо одно з них. 

Рольова гра «Науковий симпозіум на тему «Диференціальне числення функції однієї 
змінної»». 

Мета заняття: формування умінь застосування теоретичного матеріалу до 
розв’язування прикладних задач; розвиток навичок самостійної роботи із набуття інформації 
з різних джерел, публічного виступу, науково-дослідної роботи; формування наукового 
світогляду. 

В основі рольової гри лежать цілеспрямовані дії студентів в штучно створеній життєвій 
ситуації.  Відповідно до сюжету вони виконують ролі науковців,  які беруть участь в 
науковому симпозіумі.  
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Науковий симпозіум проводиться у відведений для лекцій час після вивчення теми 
«Диференціальне числення функції однієї змінної». На підготовчому етапі викладач 
формулює завдання, розподіляє ролі, розробляє систему стимулювання. Студентам 
пропонується уявна ситуація: на симпозіум, присвячений спеціальній науковій проблемі, із 
доповідями прибули фахівці із різних галузей науки. Їх завдання – висвітлити питання історії 
виникнення та використання диференціального числення функції однієї змінної в галузях 
науки, які вони представляють. На симпозіум були запрошені Історик, Фізик, Біолог, Хімік, 
Економіст, Інженери різних спеціальностей (механіки, програмісти, будівельники, екологи, 
енергетики). 

За два-три тижні до заняття викладач повідомляє завдання і обирає студентів, які мають 
бажання взяти участь у симпозіумі. Студенти шляхом жеребкування обирають, кого вони 
будуть представляти. До заняття потрібно підготувати коротке інформативне повідомлення 
обмежене часовими рамками (7-10 хв.) за даною темою. Так, Історик презентує історичний 
нарис відкриття диференціального числення, розповідає про науковців, які стояли у його 
витоків. Фізик готує доповідь про фізичні похідні величини, такі, як швидкість, прискорення, 
сила струму,  теплоємність,  коефіцієнт лінійного розширення,  кутова швидкість,  кутове 
прискорення, потужність. 

Диференціальне числення як математичний апарат широко застосовується в 
економічному аналізі. У економіці дуже часто потрібно знайти найкраще або оптимальне 
значення показника: найвищу продуктивність праці, максимальний прибуток, максимальний 
випуск, мінімальні витрати тощо. Всі процеси в природі проходять таким чином, що має 
місце зміна деяких їхніх характеристик з часом. Існує потреба визначити максимальне чи 
мінімальне значення, якого досягає дана характеристика. Знаходження оптимального 
значення показника чи характеристики зводиться до знаходження екстремуму функції. 
Економіст, Хімік і Біолог, Інженери презентують задачі відповідно на економічну, хімічну, 
біологічну, технічну тематику, розв’язування яких зводиться до обчислення похідних. 

Готуючись, студенти мають самостійно відшукати та опрацювати інформацію в 
літературних джерелах чи задіяти Internet- ресурси, скласти текст доповіді, обрати технічні 
засоби для її презентації. Це може бути усне повідомлення підкріплене наочними 
матеріалами, презентація в Microsoft Office PowerPoint. Завдання решти учасників 
симпозіуму заслухати, коротко законспектувати інформацію та оцінити доповідача. 
Кожному учаснику роздається бланк для заповнення, в якому пропонується оцінити 
доповідача у вигляді виставлення балів за такими показниками: 1) наукове і доступне 
викладення матеріалу;  2)  мовна культура (грамотність,  дикція,  голос);  3)  контакт з 
аудиторією. Кожен пункт оцінюється за 5-бальною шкалою. В свою чергу, викладач теж 
аналізує виступи і оцінює рівень підготовки,  а саме:  підбір теоретичного і практичного 
матеріалу, якість доповіді (аргументованість позицій, спосіб представлення результатів, 
демонстрація міжпредметних зв’язків), виконання часових вимог. 

Після доповіді науковця відбувається обговорення почутої інформації, де слухачі 
мають право задати питання, уточнити чи доповнити доповідача. 

Таким чином, ми надаємо студентам можливість проявити певні якості, необхідні для 
інженерно-педагогічної діяльності. Разом з тим формуємо навички самостійної роботи, що є 
компонентами когнітивно-творчої компетенції, а саме: вміння самостійно відшуковувати 
навчальну та наукову літературу з заданої тематики, виділяти головне у навчальному 
матеріалі, критично сприймати, узагальнювати і систематизувати інформацію, робити 
висновки, фіксувати прочитане у вигляді тез та конспектів. 

Крім того нами розроблено інтерактивні форми (КВК-колоквіум,  квести,  гра «що,  де,  
коли» та ін.) перевірки набутих теоретичних знань та вмінь й навичок їх застосування для 
розв’язку прикладних задач. Наведемо приклад одного з них. Сучасний випускник 
технічного ВНЗ має бути  конкурентоспроможним на ринку праці,  що вимагає від нього не 
тільки мати глибокі знання зі спеціальності та, а й уміння презентувати їх, показати навички 
управлінця.     
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Ділова гра «Монополія». 
Мета заняття: перевірити й підвищити рівень засвоєння знань, набуття студентами 

практичних умінь, умінь самостійної роботи; формувати комунікабельність, вміння керувати 
і підкорятися, відповідальність.  

Гра розрахована на дві години і проводиться як підсумкове заняття з тем «Вступ до 
математичного аналізу», «Диференціальне числення функції однієї змінної», «Невизначений 
інтеграл». Зауважимо, що вибір тем може бути іншим, при цьому правила гри зберігаються. 

За основу ми взяли популярні настільні ігри економічного характеру «Монополія» і 
«Менеджер» і адаптували їх відповідно до процесу навчання студентів вищої математики. 

Група ділиться на 4 - 5 команд. Описуємо уявну ситуацію: на ринок виходять 
конкурентні фірми, які займаються купівлею, продажем та обслуговуванням офісної техніки. 
Їх завдання розширити свій капітал за рахунок відкриття нових магазинів та центрів 
обслуговування офісної техніки, дотримуючись правових та етичних норм добросовісної 
конкуренції, не порушуючи чинного законодавства. 

Правила гри. Кожна фірма делегує свого менеджера. На початку гри менеджер отримує 
одну фішку, яка представляє його фірму під час гри і яку він ставить на клітинку «Старт», та 
грошовий кредит на суму 20 000 банкнот. Решта грошей та нерухомість належить банку. 
Банк також є «світовою скарбничкою», у якого можна купити інформацію, якому 
сплачуються штрафи та з фондів якого видаються призи. В нашому випадку головою Банку є 
викладач.  Він має право видавати кредити,  розпоряджатися нерухомістю та призовим 
фондом, стягувати штрафи, контролювати ведення фінансової документації фірмами-
учасниками гри. 

Менеджери ходять по черзі, кидаючи кубики і просуваючись за напрямом 
годинникової стрілки на число клітинок, що випала на кубику. Чергу визначаємо шляхом 
жеребкування. Якщо фірма-гравець потрапляє на власність, що нікому не належить, вона 
може купити цю власність в Банку, виконавши завдання, яке написане на відповідній цій 
власності картці. Якщо завдання виконане правильно, вона отримує картку «Право на 
власність»  кольору своєї фішки і може рухатися далі.  Якщо завдання викликало труднощі,  
фірма може викупити в Банка керівництво до дії –  підказку,  як розв’язувати задачу,  
заплативши при цьому оговорену на картці суму. Якщо завдання не виконується, на фірму 
накладаються штрафні санкції у вигляді тимчасового припинення діяльності (пропускається 
один хід). У випадку попадання на ділянку, що вже належить іншій фірмі-гравцеві, 
необхідно заплатити власнику цієї ділянки «плату за оренду». Для цього креативний відділ 
фірми орендодавця пропонує розв’язати складену ним задачу. Якщо фірма орендар не 
справляється із задачею, вона може звернутися в Банк за допомогою. Звісно за послуги Банка 
фірма сплачує обумовлену суму. Якщо завдання не виконується, як і у випадку власності, 
наступає дія штрафних санкцій. Гра припиняється, коли одна з команд першою проходить 
ігрове коло. Після проходження кола гри залишаються незайнятими приміщення, магазини, 
що можуть бути виставлені Банком на аукціон, на якому учасникам пропонується на 
швидкість виконати завдання. Фірма, яка першою справляється з задачею, отримує право на 
власність.  Таким чином,  розігруються всі клітинки ігрового поля.  Перемагає та фірма,  у 
власності якої виявилась більша частина ігрового фонду (тобто та команда, яка правильно 
виконала найбільше число завдань) – нерухомість і грошові накопичення.  

На ігровому полі є 32 клітинки, якими позначені офісні приміщення, центри 
обслуговування техніки, транспортні засоби, магазини, оптові бази. Щоб заволодіти 
оптовими базами, потрібно розв’язати завдання, яке стосується знаходження границі 
функції; транспортними засобами і центрами обслуговування – задачу на знаходження 
похідної; офісними приміщеннями і магазинами – завдання на знаходження невизначеного 
інтегралу. 

Після завершення гри викладач підводить підсумки заняття: аналізує та оцінює роботу 
кожної команди, вказує на позитивні та негативні моменти в грі. Результати гри 
переводяться у бали. Підраховуємо кількість клітинок, які належать фірмі. За клітинки, що є 
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власністю фірми, виставляємо по 5 балів, за оренду виставляємо 5 балів фірмі орендареві та 3 
бали фірмі орендодавцю, за кожну сотню банківських банкнот – 1 бал. Команда переможець 
отримує додаткових 10 балів. 

Результативність заняття: формування когнітивно-творчої, мотиваційної 
компетенцій; пропедевтична підготовка до вивчення курсів дисциплін «Основи економічної 
теорії», «Основи менеджменту», «Економіка і організація виробництва»; формування 
міжособистої комунікації. 

Процес навчання в таких умовах вимагає від кожного студента включення у спільну 
діяльність, уміння продуктивно взаємодіяти для досягнення спільної мети, внаслідок чого 
розвивається взаємоповага, уміння критично до себе ставитись, вислуховувати думку інших, 
працювати у колективі. Знання матеріалу є обов’язковою умовою активної участі в грі. Крім 
того, форма проведення і спосіб отримання балів активізують пізнавальну діяльність та 
сприяють формуванню інтересу до навчання. 

Висновок. Як показали наші дослідження [6], застосування інтерактивних технологій 
навчання в поєднанні із традиційними методами в процесі вивчення вищої математики, 
сприяє усвідомленому засвоєнню теоретичного матеріалу, осмисленому використанню його 
в процесі розв’язування типових та прикладних задач, формуванню вмінь самостійної 
роботи, прагненню до більш глибокого вивчення дисципліни та самоосвіти (в 
експериментальній групі цей показник в середньому на 20 % вище від контрольної). 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗах 

 
У статті розглядається проблема викладання фундаментальних дисциплін в технічних 

ВНЗ та наводиться досвід використання професійно спрямованих інтерактивних форм 
навчання вищої математики на основі організації аудиторної роботи студентів в мікрогрупах. 

Ключові слова: інтерактивні форми, вища математика, мікрогрупа, когнітивно-творча 
компетенція. 
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В статье рассматривается проблема преподавания фундаментальных дисциплин в 
технических вузах и приводится опыт использования профессионально направленных 
интерактивных форм обучения высшей математики на основе организации аудиторной работы 
студентов в микро- группах. 

Ключевые слова: интерактивные формы, высшая математика, микрогруппа, когнитивно - 
творческая компетенция. 
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PROFESSIONAL ORIENTATION OF INTERACTIVE FORMS OF EDUCATION HIGHER 
MATHEMATICS AT TECHNICAL UNIVERSITIES 

 
In the article the problem of teaching fundamental disciplines in technical colleges and provides 

experience in the use of professionally designed interactive forms of learning on the example of 
mathematics through the organization of classroom work the students in micro groups 

Keywords: interactive forms, advanced mathematics, micro group, and cognitive / creative 
competence. 
 
 

 

 

 

 

 

 

УДК 371.13:378.4(44)                                            д.пед.н., проф. Плахотнік О.В. (КНУ) 
 

ГАРМОНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОСВІТИ В 
СУЧАСНИХ УМОВАХ ЇХ РЕФОРМУВАННЯ 

 
Запровадження в Україні Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти дає можливість  продемонструвати імплементацію в 
Україні політики, процедур та інструментів зовнішнього та внутрішнього забезпечення якості 
вищої освіти. Створення Національної рамки кваліфікацій сприяє перенесенню ідеї Європейської 
рамки кваліфікацій на український ґрунт. У процесі дослідження встановлено, що якісна 
трансформація Національної рамки кваліфікацій в ефективний інструмент розроблення, 
ідентифікації, співвіднесення, визнання, планування і розвитку кваліфікацій може бути 
досягнута лише за умови створення атмосфери взаємної довіри та співпраці між державою, 
бізнесом, освітою та суспільством. 

Ключові слова: Європейський простір вищої освіти, Національна рамка кваліфікацій, 
якість вищої освіти, стратегія розвитку вищої освіти України . 

 
Актуальність проблеми. Динамізм розвитку Європейського Союзу на початку 2000-х 

років обумовив швидке просування освітніх реформ, які продемонстрували свою 
привабливість та перспективність для країн Центральної та Східної Європи. Впродовж 2002-
2005 років прогресивна частина академічної спільноти України переконалась в необхідності 
якнайшвидшого входження в Болонський процес. Приєднанню України до нього (2005 рік) 
передувало проведення широких освітніх експериментів, які мали напрацювати моделі 
гармонізації національного та європейського освітніх просторів. 
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Важливими у ключі досліджуваної проблеми є наукові  доробки  з питань освіти 
України в контексті Болонського процесу та якості освіти відомих українських фахівців: В. 
Андрущенка, Я. Болюбаша, Л. Віткіна, М. Згуровського, В. Журавського, В. Кременя, С. 
Лаптєва, В. Лугового, С. Ніколаєнка, М. Степка, Т.Фінікова та ін., у наукових працях яких 
характеризуються основні етапи формування та впровадження принципів Болонського 
процесу, завдання та шляхи адаптації вищої освіти України в європейський освітній і 
науковий простір. 

Як і будь-який інтеграційний процес, Болонський процес, безсумнівно, має пряме 
відношення до гармонізації освітнього простору. В якості основного завдання ставиться 
розширення відповідності і сумісності основних факторів, які характеризують вищу освіту, 
включаючи ступені, кредити, забезпечення якості тощо. Використання такого підходу 
повинно б підвищити мобільність, зробити можливим вільне пересування студентів і 
викладачів вищої школи у європейському освітньому просторі. 

Одночасно в усіх документах Болонського процесу постійно повторюється, що 
гармонізація повинна поєднуватися зі збереженням різноманіття та повагою до культурних 
традицій. У Сорбонській декларації 1998 року європейський простір вищої освіти 
визначається як простір, де національні ідентичності та спільні інтереси можуть взаємодіяти 
і підсилювати один одного. Таким чином, Болонський процес закликає до гармонізації 
освітніх систем для розширення відповідності та сумісності. 

Формулювання цілей статті. Стратегія розвитку вищої освіти України  передбачає 
створення інфраструктури, яка  дозволить вищим  навчальним закладам (університети, 
коледжі тощо) максимально реалізувати свій індивідуальний потенціал, що відповідав би 
високим вимогам Європейської  системи знань, та адаптувати систему вищої освіти України 
до принципів, норм,  стандартів  і основних  положень  європейського  простору  вищої 
освіти, прийнятних і ефективних для нашої держави і суспільства.  

Виклад основного матеріалу. Одним із напрямків гармонізації освітніх систем у 
рамках Болонського процесу є перехід на Європейську кредитно-трансферну систему 
(ЄКТС).  Такий перехід іноді помилково сприймається як просто перерахунок навантаження  
академічних годин в «кредити». Насправді це означає зміну технології освіти й організації 
навчального процесу, більш глибоку і складну, ніж перехід на систему бакалавр-магістр. 
Реалізацію передбаченої Болонською декларацією системи академічних кредитів, 
аналогічної ЕСТS розглядають як засіб підвищення мобільності студентів під час переходу з 
однієї навчальної програми на іншу, включно з програмами післядипломної освіти. ЕСТS 
стала багатоцільовим інструментом визнання та мобільності, засобом реформування 
навчальних програм, а також сприяє передачі кредитів вищим навчальним закладам інших 
країн. Важливий момент запровадження акумулюючої кредитної системи – можливість 
ураховувати всі досягнення студента, а не тільки навчальне навантаження, наприклад, участь 
у наукових дослідженнях, конференціях, предметних олімпіадах тощо [2, с. 73]. 

Говорячи про трансформацію освіти, слід підкреслити, що одним із головних напрямів 
модернізації освіти сучасного періоду виступає, перш за все, зміна якості підготовки 
конкурентоздатних фахівців, які в сучасних умовах є головним критерієм оцінки діяльності 
навчальних закладів, що включає в себе [5]: 1) подальше підвищення якості освіти; 2) 
розробка і введення ДСТу нового покоління; 3) упровадження незалежної оцінки якості 
освіти; 4) підготовка компетентних, практико-орієнтованих фахівців, які відповідають 
потребам ринку праці. 

Проблема якості освіти та її адекватності вимогам часу і суспільного розвитку на 
початку ХХІ століття стала центральною у світовому освітньому дискурсі. Особлива увага 
проблемам забезпечення якості освіти є характерною рисою сучасного освітнього процесу. 
Виявом вагомості цієї теми є розробка Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в  
Європейському просторі вищої освіти, які діють з 2006 року і є унікальним міжнародним  
документом, що спрямовують освітню політику країн Європи. 
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Слід відмітити, що комплексної системи забезпечення якості вищої освіти в Україні ще 
не створено. Її тимчасовим замінником виступають системи ліцензування та акредитації, 
інспектування  вищих навчальних закладів ззовні та ректорський контроль всередині 
інституцій. На жаль,  названі компоненти як самостійно, так і сукупно не забезпечують 
системного впливу на  всі процеси організації навчальної діяльності та її змісту, не 
створюють ефекту постійного поліпшення якості освіти. 

Вітчизняна система ліцензування та акредитації досі виконує лише функцію одного з  
головних інструментів державного управління галуззю, а не виступає базовою технологією 
стимулювання підвищення якості вищої освіти. Державне інспектування навчальних закладів 
спрямоване на виявлення відхилення від суто формальних і часто суперечливих вимог до 
діяльності освітніх інституцій без врахування реального контексту їх діяльності. Найбільш 
розповсюдженою формою внутрішньоуніверситетської оцінки якості освіти виступає 
ректорський контроль,  який має на меті підготувати навчальний заклад до зовнішнього 
контролю та надати імпульс для короткотермінової мобілізації внутрішніх ресурсів 
академічної спільноти. 

Гармонізація Європейських Стандартів і рекомендацій має на меті сприяти створенню 
загальноприйнятої системи цінностей, сподівань та зразкової практики щодо якості і її 
забезпечення різними установами та агенціями у всьому Європейському просторі вищої 
освіти. Вони містять такі складові: зміст, цілі та принципи, Стандарти і рекомендації 
внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, а також Систему взаємної 
перевірки агенцій із забезпечення якості, бачення Перспектив та труднощів імплементації. 

Як зазначає Т.Фініков [3, с. 19], національних стандартів внутрішнього забезпечення 
якості вищої освіти в Україні досі не існує. У вищих навчальних закладах застосовуються 
різноманітні моделі моніторингу, ayдиту та  управління якістю, проте усталеної системи 
вони не формують. Серед відомих кращим вітчизняним зразком програмного документа з 
внутрішнього забезпечення якості освіти є Програма заходів із забезпечення якості освіти у 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, затверджена в листопаді 
2011 року. Цей документ може бути використаний як прототип для розробки подібних 
програм більшістю українських університетів [7].  

Проблеми якості вищої освіти, значною мірою, зумовлені розривом між сферами праці 
та освіти. Роботодавці вважають вищі навчальні заклади занадто консервативними та 
громіздкими для швидкого реагування на зміни в умовах і технологіях праці. Університети 
розраховують на додаткове фінансування від співпраці з роботодавцями, які, у свою чергу, 
вважають сплату податків виконанням своїх обов'язків з фінансування освіти або 
розраховують з цього на податкові преференції, які не передбачені законодавством.  

Можна погодитись, що в Україні панує ілюзія, що сфера освіти може реформуватися 
зсередини, спираючись на свій високий інтелектуальний потенціал з обмеженою зовнішньою 
ресурсною підтримкою.  Практика спростувала цю надію:  розробка стандартів вищої освіти 
передбачала створення засобів діагностики для виміру досягнення результатів освіти 
(learning outcomes), які з переважної більшості спеціальностей так і не були створені з 1998 
року. При цьому підтримана Урядом програма впровадження зовнішнього незалежного 
оцінювання (з 2007 року) сьогодні справедливо вважається одним з найбільш вдалих 
прикладів здійснення реформ [3, с. 23]. 

Справжнім індикатором готовності держави до гарантування якості вищої освіти є 
фінансування створення новітньої експериментальної бази, впровадження сучасних 
технологій навчання та ефективного університетського менеджменту. 

Система забезпечення якості передбачає створення належних інструментів мотивації до 
неї навчальних закладів, викладачів та студентів. З одного боку, найбільш зацікавленою 
стороною в отриманні високоякісної освіти є студентство. Сприйняття студентів як об'єкту 
впливу, а не самостійного учасника освітнього процесу, позбавляє освітню систему шансів 
на успіх. З іншого боку, повернення наукового дослідження в освітнє поле повинно стати 
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надійним підґрунтям забезпечення якості вищої освіти як основного засобу технологічного 
прориву України.  

Усвідомлення необхідності створення Національної рамки кваліфікацій є результатом 
послідовних зусиль з наближення вітчизняного законодавства до європейських зразків. Цей 
процес розпочався на межі 2007 і 2008 років, організаційного оформлення набув восени 2010 
року і досяг першого результату з ухваленням підсумкового документа наприкінці 2011 
року. 

У цьому процесі можна виділити такі групи: вищі державні інституції, що відповідають 
за європейську інтеграцію; органи державного управління у сферах освіти і праці; організації 
великих роботодавців; окремі наукові установи та неурядові організації. Незрозумілою є 
відсутність реального інтересу до розроблення Національної рамки кваліфікацій з боку 
більшості університетів, студентських організацій та профспілок, організацій роботодавців. 
Частково це обумовлено низьким рівнем інтеграції України в європейський ринок 
кваліфікованої праці. 

Особливістю розвитку процесу розроблення Національної рамки кваліфікацій стала 
помітна активність організацій великих роботодавців, які розробили і тричі в 2010-2011 
роках вносили до Верховної Ради України законопроекти «Про національну систему 
кваліфікацій». Однак прийняття законопроекту в запропонованому вигляді означало б 
перехід повноважень з визнання професійних кваліфікацій та регулювання освітньо-
трудових відносин і затвердження професійних стандартів до цих самих організацій 
найбільших роботодавців. Це стимулювало пошук компромісу та пришвидшило 
затвердження Національної рамки кваліфікацій [6]. 

Суспільний інтерес до цього питання обумовило включення розроблення Національної 
рамки кваліфікацій до Програми економічних реформ на 2010-2014 роки. Обумовлена цим 
активна позиція органів державної виконавчої влади дозволила ухвалити Постанову 
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1341 «Про затвердження 
Національної рамки кваліфікацій» [6]. 

На фоні проведеної ЄС та іншими країнами роботи та того,  що Україна взяла на себе 
відповідні зобов'язання, була здійснена спроба адаптації Європейської рамки кваліфікацій до 
вітчизняних реалій.  

Співставлення цих двох документів дало можливість констатувати, що Національна 
рамка кваліфікацій значною мірою повторює Європейську рамку. Суттєвими відмінностями 
можна назвати: 

десять, а не вісім кваліфікаційних рівнів, що пояснюється її доповненням «нульовим» 
(для дошкільної освіти)  та «дев'ятим»  (для докторів наук)  рівнями.  Запровадження 
«дев'ятого» рівня має право на існування, але за умови встановлення відповідності 
Європейській рамці. Виділення «нульового» рівня залишилось незрозумілим; 

дефініції окремих термінів та понять (компетентність, комунікації тощо) належним 
чином не корелюють, як з національним, так і європейським освітніми тезаурусами; 

окремі дескриптори (описи) рівнів Національної рамки (знання, уміння, комунікації, 
автономність і відповідальність) в Європейській рамці застосовуються в іншій інтерпретації. 

Незалежні спостерігачі вважають, що затверджений документ має декларативний 
характер і є лише атрибутом відданості України процесу європейської інтеграції. З одного 
боку, реальної гармонізації вітчизняної та європейської систем кваліфікацій він забезпечити 
ще не може,  а з іншого боку,  завдання імплементації рамки кваліфікацій в національне 
законодавство залишається невирішеним.  

Якісна трансформація Національної рамки кваліфікацій в ефективний інструмент 
розроблення, ідентифікації, співвіднесення, визнання, планування і розвитку кваліфікацій 
може бути досягнута лише за умови створення атмосфери взаємної довіри та співпраці між 
державою, бізнесом, освітою та суспільством [8]. 

Важливою складовою запровадження в Україні Стандартів і рекомендацій щодо 
забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти та гармонізації освітніх систем є 
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трансформація вищої освіти через студентський фактор. Україна знаходиться в полі 
міжнародного тренду розвитку сучасної вищої школи, який ґрунтується на побудові 
партнерства між університетами і студентами. Таке партнерство означає офіційне визнання 
студентоцентризму в якості наріжного каменю сучасної філософії вищої освіти, побудову 
навчальної діяльності як процесу спільного формування компетенцій, організацію 
навчального процесу на основі індивідуальної освітньої траєкторії, заохочення студентів до 
участі в управлінні навчальним закладом та забезпеченні якості освіти [1]. 

Ще одним важливим чинником запровадження в Україні Стандартів і рекомендацій 
щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти та гармонізації освітніх 
систем є необхідність визнання студентів як повноправних, компетентних та конструктивних 
партнерів в управлінні та забезпеченні якості вищої освіти неодноразово наголошувалась під 
час міністерських конференцій і закріплена в ключових документах Болонського процесу. 

Студенти мають брати участь та впливати на організацію і зміст освіти у вищих 
навчальних закладах, що закріплено Празьким комюніке (2001 рік). Такий підхід 
обумовлений положенням студентів як одних з основних бенефіціаріїв вищої освіти, що 
повинні мати право і можливість впливу на зміст навчання та результати освітньої 
діяльності. Ці принципи визнаються в Україні, але не отримують реальної інституціональної 
підтримки: організаційної, методичної, моральної та матеріальної. Такий стан речей 
пояснюється інертністю громадської думки в цьому напрямі, недостатньою обізнаністю та 
активністю студентських організацій, спільнот; неусвідомленням потреби в цьому з боку 
менеджменту вищих навчальних закладів та органів державного управління освітою. 

Активізація студентів у забезпеченні якості вищої освіти передбачає створення 
розвиненого набору інструментів оцінки та моніторингу діяльності навчальних закладів, а 
також студентського впливу на її вдосконалення. Практично роль студентства обмежується 
участю в більш або менш формальному соціологічному опитуванні стосовно їх 
задоволеності навчальним процесом та освітнім сервісом, невдоволенням при виборі 
елективних дисциплін та відвідуванні занять. Закріплене Законом України «Про вищу 
освіту» [4] право студентів на участь у вирішенні питань вдосконалення навчального 
процесу найчастіше залишається формальністю. Одним з небагатьох винятків є залучення 
студентського активу до проведення експертизи при інституційній акредитації вищого 
навчального закладу. Подібна практика при внутрішньому оцінюванні керівництвом ВНЗ 
роботи своїх підрозділів майже не застосовується. 

Перспективи розширення участі студентів у забезпеченні якості вищої освіти в Україні 
пов'язані з реальною імплементацією Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в 
Європейському просторі вищої освіти та наступних (після 2006 року) документів. Нормою 
повинно стати залучення студентів до всіх стадій оцінювання якості освіти: внутрішнього 
забезпечення якості, зовнішнього забезпечення якості, діяльності агенцій із зовнішнього 
забезпечення якості. Участь студентів у внутрішньому забезпеченні якості передбачає 
визнання їх ролі та місця в політиці закладу та затверджених процедурах забезпечення 
якості, залучення до офіційного механізму затвердження, перегляду та моніторингу освітніх 
програм, можливість впливу на розроблення критеріїв, правил і процедур оцінювання 
студентів, відбір викладачів та оцінку їх діяльності, достатність наявних навчальних та 
інформаційних ресурсів, доступ до публічної інформації. 

Висока відповідальність зовнішнього забезпечення якості вищої освіти вимагає 
залучення студентів до розроблення процесів та критеріїв оцінки, збирання об'єктивної 
інформації про діяльність навчального закладу та можливість участі в загальному аналізі 
діяльності освітньої системи. 

Набуття студентами досвіду з оцінки діяльності незалежних агенцій із зовнішнього 
забезпечення якості стане реально можливим після законодавчого дозволу на їх створення. 

Однією з найбільш перспективних технологій вдосконалення якості вищої освіти 
виступає методологія загального управління якістю (TQM — Total Quality Management). 
Характерною рисою ТQМ є визначення ролі кожного учасника процесу та розроблення 
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правил і процедур його участі в процесі неперервного поліпшення. У процесі навчання 
студент постає,  по-перше,  як внутрішній споживач навчальних послуг;  по-друге —  послуг 
сервісних служб ВНЗ; по-третє, як співробітник ВНЗ, який спільно з викладачами бере 
участь у науковій роботі та продукуванні нових знань; по-четверте, як уособлення результату 
діяльності ВНЗ [8]. 

Перевагою цієї технології є її однакове розуміння та сприйняття у багатьох країнах 
світу, що сприятиме швидшій гармонізації вітчизняної системи участі студентів у 
забезпеченні якості освіти з традиціями Європейського простору вищої освіти. 

Останнє десятиліття в українській вищій школі посилюється рух в підтримку 
розширення участі студентів в управлінні навчальним закладом, що цілком відповідає 
загальноєвропейським тенденціям. Цей процес був ініційований студентством та його 
організаціями і традиційно знаходив підтримку в Міністерстві, Уряді та Верховній Раді 
України.  Організаційною формою участі студентів в управлінні вищими навчальними 
закладі стали органи студентського самоврядування. 

В ухваленому в 2002 році Законі України «Про вищу освіту» не було конкретизовано 
прав та обов'язків органів студентського самоврядування. Участь студентів в управлінні 
вищими навчальними закладами та їх реальний вплив на процеси прийняття рішень були 
закріплені після внесення змін в Закон України «Про вищу освіту»  (щодо питань 
студентського самоврядування) в січні 2010 року [4]. Відповідними змінами студентські 
органі у вищих навчальних закладах набули права представляти студентську позицію в 
основних керівних органах вищих навчальних закладів: Вченій Раді факультету, Вченій Раді 
вищого навчального закладу та конференції трудового колективу. 

У країнах Європейського простору вищої освіти участь студентів в колегіальних 
керівних органах управління вищими навчальними закладами є різною, в середньому цей 
показник складає 15-20%, що забезпечує достатній рівень самостійного впливу студентів на 
прийняття рішень. В окремих країнах рівень представництва студентів суттєво вищий і 
складає в Румунії 25%, у Фінляндії 33%, в Данії 50%. В Україні цей показник з 2010 року  
законодавчо закріплено на рівні не меншому ніж 10% [3, с.46]. 

Студенти здобули право на представництво в колегіальних органах, що забезпечує не 
менше 10% голосів при виборах ректорів, ухваленні фінансового плану та звіту ВНЗ, 
призначенні та звільненні з посади проректорів, директорів інститутів, завідувачів 
кафедрами, ухваленні навчальних програм та навчальних планів, визначенні напрямів 
наукових досліджень, оцінці діяльності структурних підрозділів тощо. 

Студенти, які делеговані до вчених рад та конференцій трудового колективу, беруть 
участь в обговоренні та прийнятті рішень, здобувають реальне бачення управлінських 
процесів у вищому навчальному закладі. Студентські колективи через обраних 
представників отримали доступ до важливої інформації з освітніх, соціальних, побутових та 
інших питань. Новою практикою стає створення студентських коаліцій при виборах 
ректорів, які підтримують претендентів з більш студентоорієнтованою позицією. 

Слід відзначити, що на національному та місцевому рівні законодавством не 
передбачено механізму постійних консультацій з представниками студентських громад та 
студентських об'єднань, а також їх участь у громадських та консультативних органах, 
зокрема, відсутні консультації з членом Європейського союзу студентів, визнаною 
студентською національною організацією ВМГО «Українська асоціація студентського 
самоврядування» та іншими студентським організаціями[3, с.46-47]. 

Таким чином, запровадження в Україні Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення 
якості в Європейському просторі вищої освіти має на меті продемонструвати імплементацію 
в Україні політики, процедур та інструментів зовнішнього та внутрішнього забезпечення 
якості вищої освіти.  Створення Національної рамки кваліфікацій дає уяву про ґенезу та 
особливості перенесення ідеї Європейської рамки кваліфікацій на український ґрунт. 
Констатовано, що якісна трансформація Національної рамки кваліфікацій в ефективний 
інструмент розроблення, ідентифікації, співвіднесення, визнання, планування і розвитку 
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кваліфікацій може бути досягнута лише за умови створення атмосфери взаємної довіри та 
співпраці між державою, бізнесом, освітою та суспільством. 

Висновки. Важливим для освітнього середовища України повинна стати європейська 
практика оцінки якості освіти, яка йде по шляху створення спеціалізованих акредитаційних 
агентств - суспільних організацій, які займаються розробкою інструментарію і методик 
оцінки якості,  а також проведенням перевірки і підтвердженням якості освіти.  У 
компетенцію цих агентств повинен входити відбір і навчання експертів, які проводять 
обстеження, а також періодична публікація матеріалів перевірок, аналіз результатів 
діяльності проблем і перспектив систем якості у сфері освіти.  

Запровадження такої практики в Україні дало б можливість створення умов для 
розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина, виховання покоління 
людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом усього життя, оберігати й 
примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і 
зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну і правову державу як невід'ємну 
складову європейської та світової спільноти. 
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ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО И ЕВРОПЕЙСЬКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ИХ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

 
Введение в Украине стандартов и рекомендаций по обеспечению качества в Европейском 

пространстве высшего образования дает возможность продемонстрировать имплементацию в 
Украине политики, процедур и инструментов внешнего и внутреннего обеспечения качества 
высшего образования. Создание Национальной рамки квалификаций способствует переносу идеи 
Европейской рамки квалификаций на украинскую почву. В процессе исследования установлено, 
что качественная трансформация Национальной рамки квалификаций в эффективный 
инструмент разработки, идентификации, соотнесение, признание, планирования и развития 
квалификаций может быть достигнута только при условии создания атмосферы взаимного 
доверия и сотрудничества между государством, бизнесом, образованием и обществом. 
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HARMONIZATION OF NATIONAL AND EUROPEAN COMMUNITY  
IS IN MODERN TERMS OF THEIR REFORMATION 

 
An input in Ukraine of Standards and recommendations in relation to providing of quality in European 

space of higher education gives an opportunity to show implementation in Ukraine of politics, procedures and 
instruments of the external and internal providing of quality of higher education. Creation of the National scope 
of qualifications assists transference of idea of the European scope of qualifications on Ukrainian soil. The 
study found that the qualitative transformation of the National qualifications framework as an effective tool for 
developing, identifying, matching, recognition, planning and development of qualifications can be achieved only 
if the creation of an atmosphere of mutual trust and cooperation between the state, business, education and 
society. 
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ІНШОМОВНА ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ 
ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦВ ЯК ПЕДАГОГІЧНІА КАТЕГОРІЯ 

 
У статті розкрито роль та місце іншомовної професійної компетентності майбутнього 

військового як складника його професійної компетентності.  Проаналізовано різні підходи 
науковців щодо трактування цього поняття. Запропоновано авторське тлумачення іншомовної 
компетентності курсантів вищих військових  навчальних закладів. Схарактеризовано зміст її 
структурних компонентів. 

Ключові слова: іншомовна професійна компетентність, майбутній військовий, вищий 
військовий навчальний заклад, педагогічна категорія. 

 
Постановка проблеми. У сучасних складних для України умовах, коли перед 

державою постають нові військові загрози й ризики, значно зростають вимоги до підготовки 
майбутніх військових фахівців, які повинні вміти якісно вирішувати поставлені перед ними 
професійні завдання з мінімальними витратами ресурсів, а також ефективно взаємодіяти зі 
своїми військовими партнерами як під на навчань, миротворчих операцій, так і в процесі 
ведення реальних бойових дій. При цьому слід підкреслити, що в останні роки 
спостерігається активізація співпраці між представниками Збройних сил України та інших 
країн і військово-політичних блоків, а також співробітництва в галузі військової освіти. Цей 
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факт знайшов відбиття в багатьох нормативних документах у військовій сфері (Воєнна 
доктрина України,  Закон України «Про участь України в міжнародних операціях з 
підтримання миру і безпеки», Концепція кадрової політики у Збройних силах України до 
2017, Концепція навчання іноземних мов у військових навчальних закладах тощо). 

Зокрема,  у новій редакції Воєнної доктрини України серед основних цілей у сфері 
воєнної політики України визначено такі: «використання можливостей військово-технічного 
співробітництва з державами − стратегічними партнерами України», а також «підготовка 
національних (спеціальних) контингентів для забезпечення участі України в організаціях і 
заходах, пов’язаних з міжнародною колективною безпекою та міжнародним військовим 
співробітництвом» [2]. У свою чергу, в Концепції кадрової політики у Збройних силах 
України до 2017 року наголошується, що одним із важливих завдань сучасної вищої 
військової освіти є приведення змісту підготовки військових фахівців у відповідність  
«із державними стандартами вищої освіти, галузевими стандартами вищої військової освіти, 
сучасними потребами і досвідом підготовки військ (сил) з урахуванням нових вимог щодо 
їх застосування, досвідом операцій із підтримання миру та безпеки та сумісних навчань 
з військовими частинами і підрозділами збройних сил інших країн» [6]. 

Очевидно, що необхідною передумовою виконання сформульованих вище завдань є 
вільне володіння військовими фахівцями мови, якою здійснюється такий комунікативний 
контакт. А тому актуальною проблемою сьогодення є забезпечення сформованості в них  
іншомовної компетентності. 

Аналіз останніх досліджень. Як свідчить аналіз наукової літератури, вченими 
досліджено певні аспекти порушеної проблеми. Так, теоретико-методологічні основи 
реалізації компетентнісного підходу у вищій школі обґрунтовано в наукових працях 
Є. Бондаревської, І. Зимньої, В. Лунячека, О. Пометун, А. Хуторського та ін. Визначенню 
суті феномену іншомовної компетентності та її структури присвячені теоретичні доробки 
Д. Булатової, Р. Гришкової, О. Волобуєвої, М. Євдокимової, Н. Микитенко, О. Овчарук, 
Ю. Солодовникової та ін. Шляхи розвитку іншомовної мовленнєвої діяльності в контексті 
загальної мовленнєвої діяльності схарактеризовано в публікаціях Г. Абрамович, В. Аїтова, 
Е. Бібікової, О. Бігич, О. Бодальова, Л. Бондаря, О. Леонтьєва, Д. Середюкова та ін.   

У свою чергу, зазначимо, що теоретичні засади професійної підготовки майбутніх 
військових схарактеризовано в наукових працях О. Барабанщикова, Ю. Красильника, 
М. Нещадима, В. Ягупова та ін. Окремі питання  формування іншомовної професійної 
культури в майбутніх офіцерів висвітлено в дослідженнях О. Бернацької, О. Єфімової, 
Л. Канової, Т. Кукарцевої, І. Матвєєвої та ін.    

Науковці зробили вагомий внесок у вивчення вищевказаної проблеми. Однак висновки 
фахівців у галузі військової справи та результати проведеного пілотажного дослідження 
засвідчують,  що сьогодні існує актуальна потреба у продовженні наукового пошуку в 
окресленому напрямі. Зокрема, важливо відзначити, що вирішення проблеми формування  
іншомовної професійної компетентності майбутніх військових насамперед передбачає чітке 
визначення цього поняття.      

Мета статті – на основі врахування різних позицій науковців з’ясувати суть  
іншомовної професійної компетентності майбутніх військових фахівців як педагогічної  
категорії.  

Виклад основного матеріалу дослідження. У руслі реалізації компетентнісного  
підходу основною метою підготовки майбутніх військових є формування їхньої професійної 
компетентності, що виражається в спроможності офіцера ефективно виконувати свої 
оперативно-службові завдання та приймати оптимальні рішення на основі аналізу 
оперативної обстановки в межах своїх повноважень.  

Як уточнює О. Богданюк, специфіка цієї компетентності зумовлюється такими 
характерними відмінностями професійної діяльності військового фахівця:  

– формулювання її цілей і завдань згідно з актуальними запитами суспільства й 
закріплення їх у законах військової служби; 
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– поліфункціональність військової діяльності, що вимагає від офіцерів готовності 
виконувати складні різновекторні завдання; 

– інтегративний характер результатів цієї діяльності, що забезпечуються боєздатністю  
військових підрозділів і частин, морально-психологічним станом військового колективу, 
відповідності індивідуальних якостей і дій військовослужбовця поставленим цілям, 
завданням і функціям [1, с. 28].  

Зазначена компетентність є об’єднанням різних складників, чільне місце серед яких 
займає іншомовна професійна компетентність. Очевидно, що сьогодні сформованість 
іншомовної компетентності курсанта є водночас і одним із показників його профпридатності.  

Уточнимо, що в процесі формування авторського бачення суті вищевказаної 
компетентності було враховано різні тлумачення науковцями поняття іншомовної 
професійної компетентності майбутніх  фахівців, в тому числі курсантів, а також інших, 
близьких до неї за сенсом видів компетентностей.  

Так, Д. Демченко стверджує, що професійна іншомовна компетентність фахівця – це 
професійно значуща інтегративна якість особистості представника певної професії, 
системно-ціннісне новоутворення, що забезпечує декодування іншомовної фахової 
інформації, творче використання її в практичній професійній діяльності та здатність вільно 
здійснювати міжнародну діяльність по розв’язанню професійних проблем [4, с. 7].  У свою 
чергу, Н. Сахарова під цієї компетентністю має на увазі системно-ціннісне особистісне 
утворення, що синтезує в собі іншомовні та професійні знання, іншомовні вміння та ціннісне 
ставлення [8, с. 7].   

Особливий інтерес у контексті дослідження викликала наукова позиція О. Єфімової, 
відповідно до якої визначено суть іншомовної комунікативної компетентності курсантів як  
складного, інтегрального особистісного утворення, яке «уможливлює його здатність 
комунікувати у процесі іншомовного фахово зорієнтованого спілкування, а також 
створювати й управляти дискурсами на військово-професійну тематику». На думку авторки, 
ця структура включає такі компоненти: лінгвістичний (знання структури мови, адекватне 
використання мовних одиниць у мовленні, здатність зіставляти їх з національно-культурною 
семантикою); мовленнєвий (знання правил мовленнєвої поведінки, їх застосування у 
відповідній ситуації, спроможність розуміти та створювати адекватне мовленнєве 
висловлювання); соціокультурний (знання соціального й культурного життя суспільства, 
уміння розпізнавати й аналізувати ситуацію іноземною мовою, оцінювати її, знаходити 
шляхи розв’язання комунікативних завдань і досягати кінцевої мети) [5, с. 19]. 

З урахуванням різних точок зору науковців зроблено висновок про те, що в контексті 
проблеми дослідження  іншомовна професійна компетентність курсантів визначається як 
інтегративне особистісне утворення, яке уможливлює їхню спроможність ефективно 
виконувати свої  професійні обов’язки в іншомовному середовищі й системно підвищувати 
свою професійно-мовну обізнаність.  

На основі аналізу відповідної наукової літератури [3; 7; 9] та специфіки професійної 
діяльності військового фахівця визначено, що  структура цієї компетентності включає такі 
компоненти: мовно-когнітивний, функціонально-дієвий, особистісно-ціннісний. Так,  
перший із цих компонентів є результатом опанування курсантами відповідних професійних 
знань, у першу чергу таких :  

– одиниць іноземної мови, що відображають її фонетичні, граматичні й лексичні 
норми; 

– іншомовних еквівалентів професійної термінології та іншої важливої інформації, 
яку необхідно засвоїти майбутнім військовим із зарубіжних джерел або розбудувати 
взаємодію з іноземними фахівцями; 

– лінгвокраїнознавчих знань (знання з національно-культурним компонентом 
семантики, країнознавчі фонові знання); 

– соціолінгвістичних знань (знання особливостей національного мовленнєвого 
етикету й невербальної поведінки, традицій, звичаїв тощо). 
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Важливе місце в структурі іншомовної професійної компетентності курсантів займає 
функціонально-дієвий компонент.  Він включає в себе основні види вмінь,  які необхідні 
курсанту для успішного виконання в майбутньому своїх професійних обов’язків. До цих 
умінь насамперед належать такі: 

· інформаційно-аналітичні (уміння шукати, обрати, трансформувати, зберігати, 
транслювати, оцінювати й інтерпретувати потрібну професійну інформацію іноземною 
мовою, здогадуватися по контексту про значення незнайомих слів, визначати причинно-
наслідкові зв’язки між описаними подіями, приймати оптимальні рішення на основі 
опрацьованої інформації, прогнозувати подальші зміни в наявній обстановці); 

·  організаторсько-комунікативні (вміння швидко й адекватно транслювати учасникам 
ділової комунікації потрібну інформацію іноземною мовою, обираючи для цього найбільш 
точні, контекстуально доречні й доступні для розуміння партнером слова, реалізовувати на 
практиці ефективні комунікативні стратегії для вирішення поставлених професійних   
завдань, організовувати ефективну взаємодію у військовій сфері за допомогою використання 
іноземної мови, успішно долати мовні утруднення, координувати спільні дії  
в міжнародних миротворчих операціях чи навчаннях);  

· соціокультурні (уміння правильно використовувати вербальні й невербальні засоби 
спілкування в умовах іншомовної комунікації, адекватно тлумачити реакції та комунікативні 
сигнали від іноземних партнерів, враховувати їхні особливості етнокультурного характеру);     

· оцінно-рефлексивні (вміння здійснювати об’єктивний самоаналіз і самомоконтроль 
виконаних професійних дій у військовій сфері, отриманих результатів військової діяльності, 
в тому числі міжнародних навчань і учбових маневрів, виявляти недоліки в іншомовній 
комунікації та  на цій основі визначати, яких професійних, лінгвістичних соціокультурних 
знань, умінь бракує курсанту для підвищення її результативності);  

· коригувально-самоосвітні (вміння своєчасно здійснювати корекцію своєї 
комунікативної поведінки для можливості досягнення поставлених цілей і завдань, 
здійснювати системну іншомовну самоосвіту).  

Під час проведення дослідження визначено, що третім компонентом  іншомовної 
професійної компетентності курсантів є особистісно-ціннісний компонент. Він пов’язаний із 
розвиненістю в майбутніх фахівців стійкого позитивного ціннісного ставлення до оволодіння 
діловою іноземною мовою, а також із сформованістю в них професійно-особистісних 
якостей (толерантність, перцептивність, наполегливість, емоційна стійкість тощо), 
необхідних для ділової взаємодії з іноземними військовими фахівцями.  

Висновки. Отже, можна підсумувати, що іншомовна професійна компетентність 
курсанта є важливим складником професійної компетентності, що забезпечує його 
спроможність отримувати необхідну інформацію іноземною мовою й ефективно взаємодіяти 
з іноземними партнерами під час вирішення проблем та завдань міжнародного характеру. 
Визначено, що іншомовна професійна компетентність включає основні компоненти: мовно-
когнітивний (сукупність професійно-мовних знань), функціонально-дієвий (система 
відповідних умінь), особистісно-ціннісний (необхідні професійно-особистісні якості й 
ціннісне ставлення до оволодіння діловою іноземною мовою).        

Перспективи подальших розвідок. У подальшому дослідженні планується розробити, 
теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити педагогічну модель  формування 
іншомовної професійної компетентності курсантів у вищих військових навчальних закладах.  
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ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО ВОЕННОГО 
СПЕЦИАЛИСТА КАК ПЕДАГОГИЧНИА КАТЕГОРИЯ 

 

В статье раскрыта роль и место иноязычной профессиональной компетентности 
будущего военного как составляющей его профессиональной компетентности. 
Проанализированы различные подходы ученых к трактовке этого понятия. Предложено 
авторское толкование иноязычной компетентности курсантов высших военных учебных 
заведений. Охарактеризован содержание ее структурных компонентов. 

Ключевые слова: иноязычная профессиональная компетентность, будущий военный, 
высшее военное учебное заведение, педагогическая категорія. 
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PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE OF FUTURE MILITARY 

SPECIALISTS AS A PEDAGOGICAL CATEGORY 
 

The article looks into the role and place of the professional foreign language competence of future 
military personnel as a constituent part of their professional competence. The author analyses different 
approaches to the interpretation of this concept and offers her own interpretation of the foreign language 
competence of the cadets in higher military educational establishments. A characteristic of its structural 
components is also given. 

Keywords: professional foreign language competence, future military personnel, higher military 
educational establishment, pedagogical category. 
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УДК  378.147                                                            д.пед.н., проф. Хом’юк І.В. (ВНТУ) 
 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ В 
ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ 

 
У статті проаналізовано та узагальнено різні підходи до процесу активізації  навчальної 

роботи студентів під час лекцій з вищої математики. На основі аналізу науково-методичних 
праць встановлено, що лекція не вичерпала свій освітній потенціал і продовжує займати 
провідне місце в організації навчального процесу у вищій школі, але за умови творчого, 
інноваційного підходу до її використання. Представлено досвід оптимізації ефективності 
проведення лекційних занять з вищої математики шляхом: інтеграції та інтеграційних 
зв’язків, які дозволяють відчувати необхідність математичної підготовки в процесі 
розв’язування професійних задач; застосування прийому постановки риторичних запитань; 
побудови змісту лекції із заздалегідь запланованими помилками; використання проблемного 
підходу.  

Ключові слова: вища математика, інтеграційні зв’язки, лекція,  проблемна ситуація. 
 

В математике всего важнее способ преподавания. 
Н.И.Лобачевский 

Постановка проблеми. Необхідність пошуку нових підходів до організації освітнього 
процесу y вищих навчальних закладах (ВНЗ), зокрема технічних, призвела до модернізації 
освіти. Проблема модернізації математичної освіти полягає в організації навчання курсу 
вищої математики, зокрема лекцій, які спрямовують його, визначають зміст і рівень,   в 
побудові системи навчання з використанням перспективних інформаційних технологій, у 
підвищенні якості навчання і формуванні компетентного фахівця. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням математичної підготовки 
студентів вищих технічних навчальних закладів на сьогодні приділяли увагу такі провідні 
математики-методисти як І.М. Главатських, О.Г. Євсеєва, Т.В. Крилова, Л.Д. Кудрявцева, 
Т.С. Максимова, Г.О. Михалін, В.А. Петрук, М.В. Працьовитий, О.І. Скафа, З.І. Слєпкань, 
В.А. Треногіна та ін. Вони одностайні в тому, що вирішення проблеми підвищення якості 
математичної підготовки студентів вищих технічних навчальних закладів пов’язані перш за 
все із глибоким освоєнням студентами основ математичної науки, умінням бачити й 
використовувати внутрішньопредметні й міжпредметні зв’язки, прикладну спрямованість 
курсу вищої математики. 

Мета даної статті – проаналізувати та узагальнити різні підходи до процесу активізації  
навчальної роботи студентів під час лекції.  

Виклад основного  матеріалу. Широке застосування в навчальних закладах різних 
рівнів акредитації має лекція, що використовується для розгорнутого теоретичного 
повідомлення, наукового аналізу та обґрунтування складних і об’ємних наукових проблем. 

Її типові ознаки – системність, логічна послідовність, строга структурність, наукова 
обґрунтованість, які полегшують її сприйняття і розуміння; тривалість; запис плану і 
рекомендованої літератури; введення і характеристика певних загальних і наукових аспектів; 
розкриття і деталізація навчальної проблеми; завершальні висновки педагога; відповіді на 
запитання студентів. 

Розрізняють кілька типів навчальних лекцій.  Наприклад,  В.  Оконь [1,  с.  274.]  їх 
розділяє на традиційні (зміст матеріалу дається в готовому для запам’ятовування вигляді), 
проблемні (аналізується певна наукова або практична проблема) і розумові (ґрунтується на 
переплетенні розмовних фрагментів лекції з відповідями слухачів або виконанням ними 
певних теоретичних чи практичних завдань). 

В. Краєвський [2], аналізуючи традиційну лекцію, виділяє такі її недоліки:  
1) теми, зміст, методика й темп читання майже не залежать від якості сприйняття й, тим 

більше, засвоєння матеріалу; лекція зазвичай читається деякому «посередньому» студентові; 
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2) лектор іде на «ущільнення» інформації, не орієнтуючись на можливості сприйняття й 
засвоєння студентів, прагнучи викласти весь програмний матеріал за обмежений час; 

3) робота студентів зводиться до спроби повніше записати пояснення лектора, 
відтворити формули, рисунки, схеми з дошки; 

4) лектор практично ніяк не організовує подальшу роботу студентів над прочитаним 
матеріалом, не вчить користуватися літературою, не перевіряє підготовленість студентів до 
наступної лекції. 

У такій  ситуації активізація процесу навчання можлива лише за рахунок прискореного 
диктування, що призводить до помилок, які потім переносяться на розв’язування завдань і 
майбутню професійну діяльність. 

Учені-педагоги висловлювали думку, що лекція як метод викладання недостатньо 
активізує навчальну діяльність студентів, бо під час проведення лекції вони пасивно 
сприймають інформацію [3, с. 125; 4, с. 118]. Приєднання України до Болонського процесу, і 
як наслідок – реформування вищої освіти, поновили дискусію щодо доцільності лекційного 
викладання матеріалу у вищих навчальних закладах. Ми поділяємо точку зору, що лекція не 
вичерпала свій освітній потенціал і продовжує займати провідне місце в організації 
навчального процесу у вищій школі, але за умови творчого, інноваційного підходу до її 
використання. 

Але під час лекційного викладання перед кожним викладачем виникає проблема 
активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. За відповідної підготовленості 
студентів можна також застосовувати лекції: курсові та монографічні, дискусії, консультації, 
програмовані. 

Зрозуміло, що ці види лекцій активізують навчально-пізнавальну діяльність студентів і 
сприяють підвищенню ефективності дидактичного процесу. Вони характеризуються 
проблемністю та концептуальністю. 

Добираючи вид проведення лекції викладач має враховувати рівень освіти студентів, 
наявність в них певних навичок і умінь, зміст і особливості навчальної дисципліни. Отже, 
лекцію, незалежно від її виду, можна проводити, тільки маючи впевненість у її доцільності, у 
відповідній підготовленості студентів і їхній здатності до активної роботи. 

Вдале читання лекції вимагає від викладача вміння подати навчальний матеріал, певної 
інтонації, темпу мовлення, міміки та жестикуляції. Рішення щодо методики проведення 
лекції приймає сам викладач. На нашу думку, від викладача під час лекції вимагається: 

– доведення до студентів за найкоротший час якомога більшого обсягу навчального 
матеріалу; 

– надання фахової допомоги в самовдосконаленні студентів; 
– формування і розвиток мотивації навчально-пізнавальної та майбутньої професійної 

діяльностей, причому навчально-пізнавальна мотивація згодом переросте в професійну 
мотивацію, що є компонентом базового рівня  професійної мобільності майбутніх фахівців. 

Досвід роботи на кафедрі вищої математики Вінницького національного технічного 
університету дозволяє проаналізувати та узагальнити різні підходи до процесу активізації  
навчальної роботи студентів під час лекції.  

Під час вивчення вищої математики важливо, щоб студент дійсно зрозумів та добре 
засвоїв основні поняття, отримані на лекції, а не мав про них приблизне, розпливчасте 
уявлення. Необхідно побудувати лекційний курс так, щоб студенти усвідомлювали основні 
ідеї вищої математики, розуміли їх зв’язок з інженерною практикою, намагалися оволодіти 
самим процесом творчого інженерного мислення. Засвоєння тільки зовнішньої кінцевої 
форми, записаної у вигляді символів, – формалізація навчання, завжди неповноцінна, що не 
може дати істинних знань для застосування їх на практиці. Оскільки предмет вищої 
математики досить серйозний, ми намагаємось, як говорив відомий математик Блез Паскаль: 
«... не упускать возможности сделать его немного занимательным» [5, c. 41]. Тому, ми 
погоджуємось з тим, що необхідно так організувати навчання, надати такий підручник, щоб 
студентові було цікаво навчатись та ще й «по силах». 
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На першій лекції, що розпочинає тему, доцільно показати її місце і роль в системі 
інших розділів вищої математики, математичних, загальноінженерних і спеціальних 
дисциплін, в яких будуть застосовуватись поняття та методи, що розглядаються під час 
вивчення теми. Все це допомагає переконатись студентам у необхідності вивчення 
математичних понять.  

Для проведення лекцій з теорії ймовірностей та математичної статистики викладачі 
можуть скористатись навчальним посібником [6], який містить навчальний матеріал, що 
розбитий на окремі теми,  причому обсяг і зміст кожної теми відповідає лекції та реальним 
інтелектуальним можливостям студентів. Лектор позбавляється необхідності диктувати, а 
студенти – записувати кожне його слово. 

Крім того, при проведенні лекцій широко застосовується прийом постановки 
риторичних запитань: лунає запитання викладача, студенти зосереджують на ньому увагу, а 
викладач, після невеличкої паузи, сам дає відповідь на поставлене запитання. Наприклад, 
розглядаючи тему: «Диференціювання основних класів функцій», викладач зосереджує увагу 
студентів на степенево-показникових функціях і ставить питання: «Яким чином знайти 
похідну від такого класу функцій?» Студенти зосереджують свою увагу, оскільки тема 
диференціювання для них не нова і основні правила диференціювання вони засвоїли ще в 
школі, але з цим класом функцій вони не зустрічалися. Витримавши незначну паузу, 
викладач тут же пояснює метод логарифмування, згадуючи шляхом наведення питань 
основні властивості логарифмів. 

Засобом активізації у цьому випадку виступає питальна інтонація, яка мобілізує увагу 
студентів. Стають у нагоді і контрольні запитання: після розгляду кожного питання лекції 
викладач ставить декілька запитань, які потребують однозначної короткої відповіді, що 
вимагає від студентів уважно слухати і розуміти викладача. 

Певне місце займає формування вмінь конспектування лекційного матеріалу, бо 
складання конспекту під час лекції – один із засобів активізації діяльності студентів. 
Грамотно складений конспект є помічником у підготовці до занять. Але, на жаль, більшість 
студентів недостатньо володіють навичками конспектування лекційного матеріалу, тому вже 
на першій зустрічі із ними викладачі нагадують їм правила конспектування, що у 
подальшому стає у нагоді при вивченні навчальної дисципліни. На нашу думку, конспект 
кожної лекції повинен містити: 

– тему (точно сформульовану), мету i завдання; 
– список літератури обов'язкової i додаткової; 
– текст змісту (з виділенням основного й другорядного); 
– завдання для самостійної роботи. 
Цікавим засобом, на наш погляд, є побудова змісту лекції із заздалегідь запланованими 

помилками при умові заохочення найбільш уважних студентів. Як правило, при складанні 
змісту лекції викладач використовує факти, приклади, що підтверджують теоретичні 
положення.  

Разом з тим, можна використовувати на лекціях проблемний підхід. Наприклад, при 
переході до невласних інтегралів студентам, які засвоїли методи обчислення невласних 

інтегралів пропонується розв’язати завдання виду 
2

2
0

1
4

dx
x-

ò . Як бачимо, підінтегральна 

функція неперервна при 0 2x£ <  і має нескінченний розрив в точці 2x = .  Студенти,  які 
побачили відмінність цього інтеграла і не почали розв’язувати його як звичайний визначений 
інтеграл,  преміюються додатковими балами.  Отже,  студенти замислюються над тим,  як 
вийти із створеної ситуації. Постановка проблемних запитань на етапі вивчення нового 
матеріалу сприяє актуалізації уваги студентів не лише на сприйнятті, але й на осмисленні 
нового матеріалу, стимулює студентів разом думати над матеріалом та доходити до своїх 
висновків, формує особисту думку студента. 
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Збуджувати інтерес до математики у студентів треба постійно, поступово від одного 
заняття до другого, починаючи з першої ж лекції, підкреслюючи, що «математика – цариця 
наук» –  це не просто красиві слова, що велика спільність математичних понять і тверджень, 
які є віддзеркаленням властивостей об’єктів та явищ реального світу, робить можливим 
успішне застосування математичних методів та висновків у розв’язуванні різних проблем 
науки й техніки. 

При вивченні диференціальних рівнянь варто зауважити, що різні за своєю природою 
фізичні явища описуються однаковими диференціальними рівняннями. Багато задач фізики, 
техніки, природознавства зв’язано з рухом (шлях планети, траєкторія електрона в 
електронному мікроскопі та інші), з вивченням явищ в неперервному середовищі (питання 
теорії пружності, гідромеханіки, аеромеханіки), з розповсюдженням тепла, з дифузією, з 
питаннями електростатики тощо. 

На заняттях доцільно наводити приклади, коли життєві ситуації приводили до задач, 
які розв’язувалися математичними методами, що потім задачу узагальнювали і отримували 
нові математичні поняття (наприклад, задача про площу криволінійної трапеції привела до 
поняття визначеного інтеграла). Треба також повідомити студентам, що розвиток 
статистичної фізики, кристалографії, теорії відносності, теорії елементарних частинок 
привели до того, що деякі розділи математики стали прикладними, що особливу роль набула 
дискретна математика, а також, що математичні науки складають теоретичну основу 
кібернетики. 

Поруч із традиційними типами навчальних лекцій, які проводяться  у ВНЗ під час 
вивчення фундаментальних дисциплін ми пропонуємо проводити лекції-конференції та 
лекції-консультації. 

Лекція-конференція проводиться як науково-практичне заняття із заслуховуванням 
доповідей i виступів студентів чи слухачів за заздалегідь поставленою проблемою в межах 
навчальної програми. На закінчення викладач підбиває підсумки, доповнює й уточнює 
інформацію, формулює основні висновки. 

Таку лекцію можна проводити: 
– на початку теми з метою виявлення кола інтересів студентів; 
– в середині, коли вона спрямована на залучення студентів до основних питань курсу 

та систематизації знань; 
– в кінці, для визначення перспектив розвитку засвоєного змісту. 
Наведемо приклад однієї із таких лекцій [7]. 
Протягом вивчення двох років курсу вищої математики студенти познайомились з 

багатьма відомими математиками та їх доробками в математичній науці. Саме тому, 
наприкінці другого курсу ми проводимо ділову гру «Наукова конференція на тему: Внесок 
видатних математиків у розвиток науки». Методичні матеріали включають в себе алгоритм 
проведення, сценарій, функції учасників гри, систему стимулювання.  Мета заняття – поряд з 
узагальненням знань з вищої математики, ознайомити студентів з автобіографією відомих 
математиків, розвинути у них уміння організації та проведення  наукових конференцій, 
публічного виступу, наукових досліджень (формувати уміння вести дослідження, які входять 
до складу гностичної складової базового рівня професійної мобільності). Ігрове заняття 
проводилось зі студентами 2 курсу інституту машинобудування та транспорту. Для цього 
були виділені 2 години лекцій та година консультацій. Сценарій гри  повністю відповідав 
звичайній науковій конференції. На підготовчому етапі був обраний оргкомітет, який склав 
інформацію про наукову конференцію, яка включала в себе тематичні напрямки, регламент 
роботи, вимоги до оформлення доповідей та термін їх подання, реквізити відповідальних 
осіб за кожний  тематичний напрям, оформлення аудиторії до дня конференції. За сценарієм 
гри в оргкомітет входили два викладачі та 7 студентів з 2 курсів. Після того як були подані 
доповіді починався другий етап гри на якому проходило засідання оргкомітету по 
рецензуванню та відбору доповідей на конференцію, складалася програма конференції, 
визначалися відповідальні за її друкування та друкування запрошень для учасників – 
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доповідачів, оформлення стіннівки з фотокартками математиків. Пленарне засідання 
відбувалося під час лекції з вищої математики на другому курсі. 

На пленарному засіданні були присутні всі студенти.  Після цього заслуховували 
доповіді з напрямку математичної спадщини  видатних вчених. Засідання двох секцій, 
головами та секретарями яких були студенти, проходило під час консультацій. Присутність 
для усіх студентів була не обов`язковою, але доповіді були дуже цікавими наприклад, 
«Стосунки Остроградського, Буняковського, Шевченка»,  «Освіта Лагранжа», «Закони 
Менделя і прогноз погоди», «Математика і музика»  та інші і 96% студентів прийняли участь 
в їх роботі. Всього з доповідями виступило 42 студента з двох потоків. Але для будь якої гри  
повинна бути система стимулювання, тому для заохочення студентів в нашої гри система 
стимулювання мала не тільки бали за виступ з доповіддю,  а також для «респондентів»,  які 
прийняли участь в обговоренні і оцінки доповідей. Оцінювання доповідей проходило за 
декількома рівнями та позиціями. Для цього «респондентам» потрібно було лише заповнити 
анкету:  

 
              Анкета вашої оцінки доповідача наукової конференції 
             Прізвище І.П   респондента: Коломієць О.М . гр. 1СІ-14 

                                              Рівні : А-високий; В-середній; С- низький 
 
№   

 
Прізвище І.  доповідача 

Рівень 
цікавості 
доповіді 

Рівень виступу 
доповідача 

Рівень 
відповідей  
доповідача на 
запитання 

1    Коломієць О.М.        А А А 
2     

Якщо результати їх оцінки доповіді збігалися з експертними – вони також отримували 
бали. Академічна група, яка набирала більшу кількість балів «респондентів» отримувала 
додаткові преміальні бали. Всі отримані студентами бали зараховувались в загальній рейтинг 
модуля. Треба відмітити, що активну участь прийняли студенти, яки мали не відмінні знання 
з вищої математики, але завжди намагалися їх підвищити.  

Ми вважаємо, що застосування ділових ігор під час вивчення фундаментальних 
дисциплін допомагає не тільки засвоєнню теоретичних знань студентами, а надає можливість 
слабким студентам проявити себе перед іншими з найкращого боку, отримати відчуття 
задоволення, позитивні емоції, повірити в свої сили, а головне –  сприяє формуванню 
особистісних якостей майбутньої інтелігентної людини, які так необхідні для формування 
професійної мобільності. 

Лекція-консультація допускає виклад матеріалу за типом «запитання-відповідь» або 
«запитання-відповідь-дискусія». Такі лекції ми практикуємо в кінці семестру як один із видів 
систематизації вивченого матеріалу та з’ясування пробілів в знаннях студентів. 

Висновки. Отже, ми вважаємо, що ефективність довільної лекції залежить від: 
1) старанної підготовки основних положень лекції та їх наукової і методичної 

обґрунтованості; 
2) вдалого, невимушеного початку лекції; 
3) чіткого вимовляння термінів, розшифровування та записування їх на дошці; 
4) доступного, послідовного й дохідливого викладу матеріалу та його зв’язку з 

майбутньою професійною діяльністю; 
5) постійного підтримування двостороннього інтелектуально-емоційного контакту з 

аудиторією; 
6)  використання зворотного зв’язку,  бажано після кожного розділу ставити контрольні 

запитання; 
7) прагнення зробити лекцію не тільки джерелом певних знань, а водночас надати їй 

консультаційної та орієнтовної функцій щодо подальшого самостійного вивчення й 
дослідження студентами цієї навчально-пізнавальної проблеми;  
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8) застосування під час лекції різноманітних прийомів активізації уваги студентів та 
актуалізації їхніх знань. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в розробці нових інформаційних 
технологій та застосуванні професійно-орієнтованих підходів під час лекційних занять.   
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 
 

Аннотация. В статье проанализированы и обобщены различные подходы к процессу 
активизации учебной работы студентов во время лекций по высшей математике. На основе 
анализа научно-методических работ установлено, что лекция не исчерпала свой 
образовательный потенциал и продолжает занимать ведущее место в организации учебного 
процесса в высшей школе, но при условии творческого, инновационного подхода к ее 
использованию. Представлен опыт оптимизации эффективности проведения лекционных 
занятий по высшей математике путем: интеграции и интеграционных связей, которые 
подчеркивают необходимость математической подготовки в процессе решения 
профессиональных задач; применение приема постановки риторических вопросов; построения 
содержания лекции с заранее запланированными ошибками; использование проблемного подхода.  

Ключевые слова: высшая математика, интеграционные связи, лекция, проблемная 
ситуация. 

 
Prof. Khomyuk І.V. 

MODERNIZATION LECTURES ON HIGHER MATHEMATICS IN THE EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT INSTITUTIONS 

 
The article analyzes and summarizes the various approaches to enhance the educational process of 

students during lectures on higher mathematics. On the basis of scientific and methodological works 
found that the lecture has not exhausted its educational potential and continues to hold a leading position 
in the educational process in high school, but subject to a creative, innovative approach to its use. The 
experience of optimizing the performance of lectures on higher mathematics through: integration and 
integration links that allow you to feel the need for mathematical training in the process of solving 
professional problems; Admission application setting rhetorical questions; building content with pre-
planned lectures errors; use problematic approach. The example lectures, conferences and lectures, 
consultations on higher mathematics. 

Keywords: higher mathematics, integration links, lecture, problematic situation. 
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УДК 378.013+371                                                                    Шевченко А.В. (ВА, м. Одеса) 
 

ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО ФАХОВОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ТИЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
У статті розглядаються питання формування фахової компетентності майбутніх 

офіцерів тилу в сучасних умовах. Автор представив коротку характеристику основних 
закономірностей підготовки курсантів. Зосереджено увагу на сутності п’яти головних 
принципів, які складають базис фахової підготовки майбутніх офіцерських кадрів тилу та 
характеризують загальну стратегію професійної підготовки. Усі вимоги до майбутніх офіцерів 
тилу в сучасних умовах реформування Збройних Сил України поділено на дві групи: загальні 
вимоги, в яких відображені всі необхідні риси офіцера та морально-психологічні вимоги, 
обумовлені конкретною спеціальністю майбутнього офіцера. 

Ключові слова: фахова компетентність, майбутні офіцери тилу, закономірності, 
принципи, вимоги. 

Keywords: professional competence, future logistics officers, regularities, principles, requirements. 
 
Постановка проблеми. Соціально-економічна ситуація в нашій державі нині 

характеризується розвитком ринкових відносин, децентралізацією управління економікою та 
матеріально-технічним постачанням Збройних Сил України. Усі ці чинники, безумовно, 
викликають певні об’єктивні труднощі під час виконання поставлених перед офіцерами тилу 
завдань щодо безперебійного і якісного забезпечення повсякденної діяльності військ. 
Українське суспільство вимагає від системи вищої військової освіти розвитку самостійної, 
відповідальної, соціально активної особистості майбутнього офіцера, що здатний до 
швидкого та ефективного вирішення виникаючих військових проблем, володіє високим 
рівнем готовності до виконання покладених на нього професійних функцій. Відтак 
потребують переосмислення психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх офіцерів 
тилового забезпечення. 

Означена проблема має зв’язок з важливими завданнями науково-теоретичного і 
практичного характеру, адже організація тилового забезпечення останніх місяців 
проведення військової антитерористичної операції показала, що в сучасних умовах здатність 
тилу вирішувати покладені завдання знаходиться в прямій залежності від рівня фахової 
компетентності офіцерських кадрів. Як наслідок, на порядок денний поставлено нагальне 
завдання – суттєво вдосконалити навчально-виховний процес у вищих військових 
навчальних закладах, які готують офіцерів тилу та спрямувати педагогічні напрацювання 
викладачів у бік вдосконалення структурних компонентів фахової компетентності курсантів. 

Опираючись на результати аналізу останніх досліджень і публікацій в контексті 
визначеної проблеми констатуємо, що розкриттю педагогічних аспектів вдосконалення 
професіоналізму офіцерських кадрів тилу присвячено не так багато публікацій. До прикладу, 
О. Маслій [4] зазначає, що сучасність висуває перед вищою військовою школою України 
першочергові завдання організації ефективного формування фахової компетентності 
майбутніх офіцерів у процесі навчання, які володіють конкретними професійними та 
особистісними якостями. Ми повністю поділяємо думку К. Аркадьєва у тому, що «поява 
принципово нових систем озброєння та способів бойових дій військ викликають діалектичну 
зміну пріоритетів тилового забезпечення, характеру і змісту завдань, що стоять перед 
фахівцями тилу» [1, с. 3].  

Відзначимо, що в останні роки з’явилися психолого-педагогічні напрацювання у сфері 
вдосконалення професіоналізму майбутніх офіцерів тилу. Зокрема висвітлено: 

– педагогічні умови професійного становлення офіцерів тилових служб (Г. Ільїн);  
– педагогічні підходи до формування готовності майбутніх офіцерів тилу до 

іншомовної комунікації (О. Капітанова); 
– шляхи підготовки майбутніх офіцерів тилу до аналітичної діяльності (О. Кузнєцов); 
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– механізми формування готовності до організаторської діяльності майбутніх офіцерів 
тилу (Ю. Мед); 

– технологічне забезпечення формування управлінської компетентності майбутніх 
офіцерів тилу (В. Плотнік); 

– формування проективних умінь майбутніх офіцерів тилу (О. Сапходоева). 
У дослідженнях науковців зібрано та проаналізовано досвід підготовки майбутніх 

офіцерів тилу та проведено моніторингове дослідження вдосконалення ефективності 
функціонування усієї системи вищої військової освіти. Однак, ще й сьогодні не представлено 
цілісного психолого-педагогічного підходу до виокремлення закономірностей, принципів та 
вимог до фахової компетентності майбутніх офіцерів тилу в сучасних умовах. Сьогодні 
невирішеною частиною загальної проблеми фахової підготовки розглядаємо й 
недостатньо розроблений механізм впровадження принципів безпосереднього у навчальний 
процес професійної підготовки курсантів,  а також дотримання вимог до фахової 
компетентності майбутніх офіцерів тилу. Ці питання є доволі важливими ще й з огляду на те, 
що й досі відсутні загальні дидактичні засади адаптації системи організації вищої військової 
освіти в Україні до європейських стандартів. Виокремлені аспекти були покладені в основу 
нашої публікації. 

Мета статті – проаналізувати основні закономірності професійної підготовки 
військових фахівців тилу,  висвітлити сутність принципів та загальних й морально-
психологічних вимог до фахової компетентності майбутніх офіцерів тилу в сучасних умовах. 

Основні положення. Висока динамічність військової діяльності офіцерів тилу, складні 
умови в яких їм доводиться працювати та специфіка тих завдань,  які вони розв’язують 
вимагають від офіцерського складу досягнення якісно нового рівня фахової компетентності. 
Для того щоб досягнути високої ефективності у процесі формування усіх компонентів 
фахової компетентності майбутніх офіцерів тилу, насамперед, необхідно розглядати 
основоположні теоретичні аспекти, що стосуються виокремлення закономірностей, 
принципів та встановити вимоги до майбутнього офіцерського складу. 

У своєму дослідженні ми взяли за основу трактування наукової категорії 
«закономірності педагогічного процесу», що представлено військовим педагогом 
В. Ягуповим [8]. Науковець констатує, що лише пізнавши закономірності, «можна 
вирішувати різноманітні завдання, що стоять перед різними освітньо-виховними 
системами». [15, с. 154]. Отже, у процесі систематизації напрацювань фахівців [2; 5; 6] було 
сформульовано закономірності, що є фундаментом підготовки військових фахівців у цілому 
та майбутніх офіцерів тилу, зокрема. До них відносимо залежність військової освіти від: 
національних інтересів, соціально-економічного, соціально-політичного та соціально-
культурного розвитку України; ступеня інтеграції з фундаментальними розробками в галузі 
військового будівництва; від випереджаючого розвитку військової науки у цілому та 
психолого-педагогічних напрацювань зокрема, а також ступеня їх проникнення в практику 
діяльності ЗСУ; ступінь використання наукового потенціалу інноваційних освітніх 
технологій та матеріально-технічного оснащення навчального процесу в ВВНЗ. У нашому 
баченні виявлені закономірності мають суттєвий вплив на весь складний комплекс проблем, 
вирішення яких є дуже важливим в умовах реформування системи військової освіти і 
визначальним для подальшого розвитку ЗСУ. Вважаємо, що під час організації педагогічних 
заходів, які спрямовані на формування фахової компетентності майбутніх офіцерів тилу 
необхідно брати до уваги виокремлені закономірності. Такий підхід матиме позитивний 
ефект для організації навчально-виховного процесу та формуватиме у курсантів належний 
рівень фахової компетентності. 

Як зазначають військові психологи С. Максименка, О. Сафін, М. Костицький [6] саме 
принципи детермінують освітній процес, впливають на відносини між викладачами та 
курсантами, а також з практичної точки зору вказують на те, як діяти в тій чи іншій ситуації. 
Вважаємо, що принципи можна розглядати у якості своєрідного базису для підготовки 
військових професіоналів у галузі організації тилового забезпечення. До принципів, що 
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впливають на формування фахової компетентності майбутніх офіцерів тилу віднесено п’ять 
основоположних. Перший принцип – пріоритет національних інтересів і національної 
безпеки при визначенні змісту військової освіти означає, що діяльність офіцерських кадрів 
спрямована, насамперед, на захист національних інтересів і забезпечення національної 
безпеки нашої країни. Вважаємо, що цей принцип необхідно враховувати під час розробки 
освітніх програм навчальних дисциплін як гуманітарної та соціально-економічної підготовки 
так і професійної і практичної підготовки. Другий принцип – гуманізація і демократизація 
військової освіти. Згідно з цим принципом військова освіта офіцерів тилу повинна 
ґрунтуватися на повазі прав і свобод особистості та опиратися на дотримання законів, що 
регламентують діяльність Збройних Сил. Цей принцип орієнтований на розвиток 
інтелектуальних, духовних і фізичних якостей курсантів – майбутніх офіцерів тилу. Третій 
принцип – безперервність військової освіти, передбачає необхідність чіткого узгодження 
змісту освіти на всіх освітньо кваліфікаційних рівнях (бакалавр, магістр) а також у системі 
післядипломної освіти та підвищенні кваліфікації офіцерських кадрів; цей принцип 
базується на цілеспрямованому регулюванні освітнього процесу та включає узгодження 
освітніх програм фахової підготовки майбутніх офіцерів тилу в усіх навчальних закладах 
нашої країни. Четвертий принцип – фундаменталізація вищої військової освіти, базується на 
тому, що зміст військової освіти повинен ґрунтуватися на новітніх досягненнях військової 
науки, військової педагогіки та психології, техніки, технології, які забезпечують широкий 
науковий кругозір майбутньому офіцерові тилу. П’ятий принцип – відповідність науково-
педагогічного потенціалу та навчально-матеріального забезпечення встановленим державою 
підходам до якості фахової підготовки офіцерських кадрів. Він передбачає наявність 
висококваліфікованого професорсько-викладацького складу, працівників служб 
професійного відбору та відділу роботи з особовим складом, які в змозі здійснювати 
відтворення науково-педагогічних кадрів, проводити науково-дослідну роботу, 
забезпечувати навчально-лабораторну базу для розроблених освітньо-кваліфікаційних 
характеристик (ОКХ) та освітньо-професійних програм (ОПП) майбутніх офіцерів тилу 
відповідно до конкретних спеціалізацій. 

Розглянуті принципи, складаючи базис фахової підготовки майбутніх офіцерських 
кадрів тилу, є тими керівними та нормативними положеннями, які характеризують загальну 
стратегію підготовки курсантів. У нашому баченні представлені принципи служать основою 
для формування ґрунтовних теоретичних знань та вдосконалення практики фахової 
підготовки. Ми переконані у тому, що дотримання цих принципів допоможе викладацькому 
корпусу визначити загальну спрямованість фахової компетентності та обґрунтувати 
найбільш перспективні тенденції розвитку освітнього процесу у ВВНЗ, які готують 
майбутніх офіцерів тилу. 

Складні завдання бойової та оперативної підготовки визначають підвищений рівень 
вимог до офіцерських кадрів, а саме до якості їх навчання і виховання у ВВНЗ. Офіцери тилу 
під час виконання професійних обов’язків вирішують цілий комплекс різнорівневих завдань, 
безпосередньо керують всією життєдіяльністю підпорядкованих підрозділів, частин і 
з’єднань, як у мирний, так і у воєнний час. Успіх виконання поставлених завдань, значною 
мірою, залежить від того, які фахівці управляють тиловим забезпеченням військ, який рівень 
їхньої фахової підготовки, як вони можуть орієнтуватися і приймати рішення в звичних 
повсякденних ситуаціях мирного часу та в складних і непередбачуваних ситуаціях ведення 
військових операцій. Необхідність підвищення якості фахової компетентності військових 
фахівців потребує вирішення питань, які пов’язані із тим якими якостями повинен володіти 
випускник військового закладу, які завдання він вирішуватиме після випуску у військах, що 
він повинен знати і уміти.  

На основі вивчення напрацювань військових педагогів-практиків О. Маслія [4], та 
О. Торічного [7], вимоги, що пред’являються до майбутнього офіцера тилу, як у мирний, так 
і у військовий час було розподілено на дві великі групи:  
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– загальні вимоги, в яких відображені всі необхідні професійні та особистісті риси 
офіцера; 

– морально-психологічні вимоги, обумовлені конкретної спеціальністю 
(спеціалізацією) випускника. 

Зупинимося на короткій характеристиці загальних вимог до майбутнього офіцера. 
Перша і у нашому баченні найголовніша якість – це вірність Військовій присязі, військовому 
обов’язку щодо захисту Вітчизни. Другою виступає висока дисциплінованість, внутрішня 
зібраність, сформована соціальна відповідальність та готовність стійко переносити труднощі 
військової служби й тривалі фізичні навантаження. Третя група вимог характеризує офіцера 
як особистість, а тому до цієї групи вимог включено: ініціативність, творчість, самостійність, 
рішучість, сміливість, вміння командира підпорядкувати своїй волі волю підлеглих, 
прийняти єдино правильного командирського рішення. До четвертої групи вимог віднесено 
ті якості, які характеризують офіцера як педагога та вихователя, що вміє вирішувати 
організаційно-управлінські завдання. Сюди відносяться практичні уміння офіцера 
організовувати і проводити заняття з особовим складом підрозділу за всіма видами 
підготовки, навчати підлеглих питань організації тилового забезпечення, дотриманню при 
цьому заходів безпеки; навчати виконанню навчально-бойових завдань за умовами і 
нормативам керівних документів. П’ята група вимог до офіцера пов’язана із рівнем загальної 
та військово-технічної культури офіцера, що передбачає прагнення постійно 
удосконалювати свої професійні знання, військову майстерність (рівень володіння загальною 
і управлінською культурою, адаптаційною мобільністю, контактністю і товариськістю, 
стресостійкістю (емоційна, вольова, інтелектуальна), сильна воля, твердий характер; вміти 
постійно контролювати і самостійно оцінювати свої вчинки і дії; мати високий рівень 
інтелектуального розвитку). 

Морально-психологічні вимоги визначаються тими умовами, в яких діятимуть офіцери, 
а також специфікою їх службової діяльності. До числа основних морально-психологічних 
вимог слід віднести: здатність до самостійних і рішучих дій; високу пильність, сміливість, 
хоробрість, ініціативу в діях; витривалість, самовладання, фізичне загартування, товариська 
взаємодопомога; швидкість реакції, здатність гнучко реагувати на зміну обстановки. 

У нових соціокультурних умовах зростають вимоги до особистісних і ділових якостей 
військового фахівця. На перший план виходять фундаментальність теоретичних знань; 
практичні уміння узагальнювати і аналізувати великий обсяг суперечливої інформації; 
виважено оцінювати нестандартні ситуації і оперативно приймати найбільш оптимальні 
рішення. На основі вище наведених аргументів в якості вимог до військового фахівця в 
сучасних умовах виступають: здатність до налагодження комунікативних контактів; вміння 
бути корпоративним, контролювати свої емоційні реакції. Необхідними стають високий 
рівень дисциплінованості, самостійності та самоврядування в поєднанні з навичками 
контролю, відповідальністю за планування, організацію та оцінювання як власних 
результатів, так і результатів військових підрозділів. 

Галузь професійної діяльності офіцера тилу полягає у забезпеченні раціонального 
управління економічними процесами, організації систем управління, удосконалення 
управління відповідно до тенденцій соціально-економічного розвитку. У цілому, професійна 
діяльність офіцера тилу здійснюється у сфері управління та бізнесу в різних організаційних 
підрозділах державних підприємств, акціонерних товариств та приватних фірм. Отже усе це 
також виступає прерогативою фахової компетентності майбутнього офіцера тилу. 

Незаперечним фактом є те, що ефективність діяльності ВВНЗ виступають конкретні 
результати військової служби його випускників. Ми висунули робочу гіпотезу стосовно 
того, що проаналізувавши роботу офіцерів тилу (були взяті випускники, що займають різні 
посади в продовольчих службах тилу), можна отримати характеристику якості освітнього 
процесу у тому ВВНЗ у якому навчався офіцер. Проведений аналіз дозволив констатувати 
той факт, що в багатьох вузах допущене значне зниження рівня практичної підготовки 
курсантів; багато молодих офіцерів не мають досвіду практичного виконання завдань; у них 
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не є сформованими на належному рівні навички в обслуговуванні і застосуванні озброєння і 
військової техніки,  технічних засобів і техніки тилу;  зміст тактичної та тактико-тилової 
підготовки відстає від вимог військової практики; лише частково молоді офіцери уміють 
враховувати динаміку змін та запроваджувати новації у військовій справі та організації 
тилового забезпечення. Під час проведеного нами моніторингового дослідження було 
встановлено, що значна кількість офіцерів першого року служби мають слабкі знання основ 
теорії бойових дій тактичного масштабу, їм притаманні недостатньо сформовані навички 
планування та організації всебічного забезпечення бойових дій. Молоді офіцери тилу не 
вміють робити лаконічні обґрунтовувати висновки з оцінки обстановки і характеру 
можливих дій противника; слабо знають вимоги керівних документів з питань безпеки 
військової служби; не повною мірою орієнтуються в питаннях економії та витрачання 
матеріальних та грошових коштів. 

Проведені пілотні дослідження на констатувальному етапі експериментального 
дослідження показали, що офіцери тилу повинні бути готовими до управлінської, 
організаційної, економічної, планово-фінансової, маркетингової, інформаційно-аналітичної, 
проектно-дослідної, діагностичної, інноваційної, методичної, консультаційної та виховно-
педагогічної діяльності. У практичному аспекті на підставі даних аналізу функціональних 
обов’язків офіцерів-випускників військових вузів на первинних посадах, аналізу відгуків з 
військових частин були сформульовані військово-професійні вимоги до випускників 
військових вузів тилу. Отже, для ефективної організації та здійснення професійної діяльності 
офіцер повинен: 

– знати та дотримуватися Конституції України, етичних та правових норм та уміти 
враховувати їх при розробці конкретних проектів, які пов’язані із його безпосередніми 
функціональними обов’язками; 

– бути ознайомленим із основами гуманітарних та соціально-економічних наук та 
уміти кваліфіковано використовувати науковий підхід до аналізу соціально-значущих 
проблем і процесів на основі використання методів цих наук у різних видах своєї 
професійної діяльності; 

– мати цілісне уявлення про процеси та явища,  що відбуваються в неживій і живій 
природі, розуміти можливості сучасних інноваційних методів пізнання та володіти ними на 
рівні, який є необхідним для вирішення конкретних завдань з тилового забезпечення; 

– мати сформоване наукове уявлення про здоровий спосіб життя, володіти 
практичними уміннями та навичками фізичного та особистісного самовдосконалення; 

– володіти високою загальною культурою, знати її загальні закони та бути спроможним 
в письмовій та усній формі чітко та логічно оформити отримані результати; 

– уміти на науковій основі організувати свою професійну діяльність та володіти 
комп’ютерними методами збору, зберігання та обробки (редагування) інформації в сфері 
своєї професійної діяльності; 

– бути здатним до переоцінки накопиченого досвіду, аналізу своїх можливостей, вміти 
самостійно здобувати нові знання, використовуючи сучасні інформаційні технології; 

– розуміти сутність і соціальну значущість своєї професії, мати ґрунтовні знання з 
основних професійно-орієнтованих дисциплін, що, значною мірою, визначають конкретну 
галузь його професійної діяльності та бачити чіткий взаємозв’язок між вивченими 
дисциплінами й мати сформовану цілісну систему теоретичної та практичної підготовки; 

– знаходити нестандартні вирішення типових завдань, уміти розв’язувати нестандартні 
завдання, які пов’язані з виконанням професійних та посадових обов’язків відповідно до 
штатного розкладу; 

– знати як організувати проектну діяльність у своїй професійній сфері, дотримуватися 
принципу системного аналізу у тиловому забезпеченні, здійснювати їх якісний і кількісний 
аналіз проведеної діяльності; 

– уміти поставити реальну мету та грамотно сформулювати стратегічні й тактичні 
завдання, які пов’язані із реалізацією своїх безпосередніх професійних функцій; 
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– використовувати методи управлінської діяльності, уміти організувати роботу своїх 
підлеглих, знаходити і приймати ефективні управлінські рішення. 

Підводячи підсумок викладеному, відзначимо, що вимоги до рівня фахової 
компетентності офіцерів тилу, виступаючи оперативними і стратегічними орієнтирами у їх 
професійній підготовці, є найважливішими чинниками забезпечення ефективності усього 
освітнього процесу у вищих військових навчальних закладах.  

Висновок. У процесі дослідження встановлено, що кардинальні економічні 
перетворення, розвиток теорії і практики збройної боротьби, поява принципово нових систем 
озброєння і військової техніки, а також способів їх бойового застосування (проведення 
антитерористичних операцій, миротворчих дій та локалізація збройних конфліктів) надають 
превентивний вплив на зміну пріоритетів та завдань тилового забезпечення. Нині необхідний 
якісний розвиток тилових структур, а також високий рівень фахової компетентності 
майбутніх офіцерів тилу ще під час навчання у ВВНЗ. Таким чином, розвязання задач 
якісного управління тилом, всебічного та безперебійного забезпечення військ сьогодні і в 
перспективі можливе лише за умови такого рівня підготовки майбутніх офіцерів тилу, який 
би забезпечував широкий діапазон знань і умінь в галузі економіки, маркетингу, 
менеджменту, застосування сил і засобів тилу в різних ситуаціях. Сучасному випускникові 
тилового вузу у своїй майбутній професійній діяльності все частіше доводиться враховувати 
взаємодію процесів і явищ у суспільстві та повсякденної діяльності військ, вирішувати 
завдання, які вимагають комплексного застосування отриманих під час навчання у ВВНЗ 
теоретичних знань та практичних умінь. 

Перспективним в плані подальшого наукового розвитку вбачаємо у цілеспрямованій 
роботі над удосконаленням моделі організації навчального процесу, що спрямована на 
вдосконалення фахової компетентності майбутніх офіцерів тилу, а також виокремлення, 
обґрунтування та практичне впровадження психолого-педагогічних умов, які мають вплив на 
його ефективність у вищому військовому навчальному закладі на основі сучасних вимог 
кредитно-модульної системи організації навчальної діяльності та введення сучасних 
інноваційних педагогічних технологій.  
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Шевченко А.В. 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПРИНЦИПЫ И ТРЕБОВАНИЯ К 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ ТЫЛА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
В статье рассматриваются вопросы формирования профессиональной компетентности 

будущих офицеров тыла в современных условиях. Автор представил краткую характеристику 
основных закономерностей подготовки курсантов. Сосредоточено внимание на сущности пяти 
главных принципов, которые составляют базис профессиональной подготовки будущих 
офицерских кадров тыла и характеризуют общую стратегию подготовки курсантов. Все 
требования к будущим офицерам тыла в современных условиях реформирования Вооруженных 
Сил Украины разделены на две группы: общие требования, в которых отражены все 
необходимые черты офицера и морально-психологические требования, обусловленные 
конкретной специальности будущего офицера. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, будущие офицеры тыла, 
закономерности, принципы, требования. 

 
Shevchenko A.V. 

BASIC LAWS, PRINCIPLES AND REQUIREMENTS FOR THE PROFESSIONAL 
COMPETENCE OF FUTURE OFFICERS LOGISTICS IN MODERN CONDITIONS 

 
The article deals with the formation of professional competence of future logistics officers in 

modern conditions. The author presented a brief description of the basic laws of cadet training. Attention 
is focuses on the essence of the five main principles that constitute a basis for future training of logistics 
officer personnel and characterize the overall strategy of training of cadets. All the requirements for 
future logistics officers in modern conditions of reforming the Armed Forces of Ukraine are divided into 
two groups: the general requirements, which contain all the necessary features of the officer's moral, and 
psychological requirements, according to the specific specialty of future officer. 

Keywords: professional competence, future logistics officers, regularities, principles, requirements. 
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THE UNIVERSITY AS A MODERN EDUCATIONAL ENTERPRISE 

IN THE FUTURE GLOBAL MARKET 
 

The 21st century is already well advanced and was named as the century of communication. 
Nevertheless, many companies and educational institutions have not yet arrived there; teaching materials 
and teaching methods often have the status of the 90s. 

International business, traveling and education are now becoming increasingly important and are 
changing faster and faster. This means that modern education has to keep pace with the times, with new 
and innovative ways to share experiences as well as the improvement of skills and capabilities in a rapidly 
changing global and modern scientific world. 

Innovative development takes place simultaneously at all levels, not limited to issues, trends or areas 
of activity. Stagnation means regression, so we do not want to stand on a stage reached with our products 
and project, but try to show new perspectives in order to explore new and maybe unusual ways. Modern 
education and training needs new methods and modern forms that need to be adjusted in a timely manner 
of global communication and life-style. 

Our project aims at a high level of scientific research and at the same time collecting practical 
experience, adapted to innovative and modern markets. 

Keywords: globalization, international markets, training and studies, innovative concepts, career, 
competitiveness, labor market, theory and practice, communication. 

 

Introduction. Globalization leads companies increasingly facing new and greater challenges 
in the competition for market shares. The rapid development of technologies and change of 
customer behavior requires a complex and efficient business management, marketing, 
merchandising, logistics, customizing, human resources and many other areas. New issues in the 
quality management and controlling are an existential necessity for the success of companies. But 
not only these factors play a vital role in the area of education and training, but also issues such as 
demographic development, lack of skilled workers, youth unemployment, etc. 

In the battle for qualification, budgeting and financing of modern colleges and universities 
and finally for their surviving, the fight for attracting students is the factor of the future. The times 
in which state colleges and universities haven´t had to worry about existence or financing are over 
in the 21st century. 

Due to declining student enrollment, demographic development, globalization and other 
factors, it become crucial think entrepreneurially and to develop new strategies, methods and 
marketing concepts to a long-term claim on the education market. 

Reasons, developments and tendencies are rudimentary shown in the further course. 
Furthermore, we show in this paper solutions and describe an innovative way of education and 
training,  which  includes  the  issue  of  integration  of  theory  and  practice  to  meet  the  needs  of  
companies and the market. 

Goals of the project. Higher education is a key strategic objective in modern global 
standards, which aims on reducing the outflow of domestic students and to attract more foreign 
students through the use of modern teaching methods, scientific knowledge and practical training. 
The optimal preparation of students of tomorrow for a growing global labor market is a key 
component to support domestic enterprises and thereby ensure a strengthening and improving their 
competitiveness as well as the economy of the domestic market. 

Under considered numbers, which describe situation with involving Ukrainian students into 
educational processes abroad.  

The so-called international mobility of students will grow in the nearest future and published 
on the website: http://www.studentenwerke.de/de/content/internationalisierung-zahlen [1], that: 

Ø Worldwide, 4.3 million students are internationally mobile. 
Ø According to the OECD, this figure will increase in a few years to more than 7 million. 
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Ø E.G. Germany is an internationally attractive study destination. Overall, the Federal 
Republic occupies third place after the USA and Great Britain and is immediately followed by 
France and Australia. 

Ø The federal and state governments want to improve this position even further, other 
countries are catching up quickly. The world's fastest growing target regions are the emerging 
countries in Latin America and Asia. 

Ø In addition, international mobility from the outset one of the key objectives of the Bologna 
reforms and the strategy "Europe 2020" is adopted by the European Ministers of Education. 

According to a recent study by the Ukrainian analytical center CEDOS a massive migration 
has used education to Eastern and Western Europe after the Maidan riots and the beginning of the 
civil war in the east of the country. Ukrainian students stated in interviews that their main 
motivation for studying abroad was fleeing from military service and the economic chaos in 
Ukraine. In total the number of Ukrainian students abroad have almost doubled in the last five 
years. Currently it is believed that around 50,000 Ukrainians are registered in 34 countries 
worldwide. In addition, Poland, the Federal Republic of Germany and Canada are the most popular 
countries for Ukrainian students. 

The abovementioned arguments clearly show that students orient themselves more and more 
to where they expect a better education, but also a better chance for their career paths. 

In addition to above-mentioned "brain drain" of indigenous students which is intensifying, it 
is necessary to add that negative demographic development reduces at the same time the number of 
students from year to year in common and as a result, the struggle for new students (by means 
customers) has to be increased. In a data collection among students in 2013 we asked for the 
reasons for the selection of a university, which is shown in тable 1. 

Table 1 
Satisfaction of education and their reasons 

 Yes No 
qualified content and topics 207 58,47% 147 41,53% 
professional teachers 231 65,25% 123 34,75% 
practical orientated Topics 156 44,07% 198 55,93% 
interesting organization of lessons 147 41,53% 207 58,47% 
education is helpful for my future 243 68,64% 111 31,36% 
nice atmosphere and environment 216 61,02% 138 38,98% 
short ways to school / university 159 44,92% 195 55,08% 
good offer of nourishment 168 47,46% 186 52,54% 
wide spectrum of spare time activities 102 28,81% 252 71,19% 
good care and support of teachers 159 44,92% 195 55,08% 
professional organization of schedule 189 53,39% 165 46,61% 
small classes 198 55,93% 156 44,07% 
teachers demand money for marks and works 141 39,83% 213 60,17% 

Source: own research 2013 
 
It is clear that the quality of education among students is becoming increasingly important and 

students orient themselves on the global market to choose for the best deal, based on value for 
money. 

As in all other sectors (products, services) as well, cost-benefit factor also becomes essential 
in education. Education was not rated in the past as a product, which is traded on the open market, 
rather than a given state privilege. But this is no longer the case, education is a product, which is 
available globally and can be obtained on the open market and therefore using quality management 
(QM) and marketing strategies to attract clients (students) becomes obligatory. This rethinking is 
necessary, in order to remain in the future on a global market as a modern educational institution. 

Impact of demographics on the formation. The demographic development is divided into 
four fields: 1) the area of fertility (the number of births); 2) the field of mortality; 3) the field of 
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migration and 4) the field of population structure and population equivalents. The above mentioned 
areas defined hereinafter the population structures, the natural population movements, population 
trends and population distribution and their changes, which in the context of globalization and the 
growing population in the African and Asian countries on the one hand, and a decline in population 
in the Western countries on the other hand is constantly changing and will continue to change in the 
future. 

Not only economic points play a role,  but also social  aspects,  since these days thanks to the 
internet not only results in new professional and economic prospects, but for example also develop 
the theme of education partnerships (families) among cultures that inevitably attracts a shift and 
change these structures by themselves. The impact of demographic trends on education is shown in 
the following Figure 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: Influence of demographic development on education 
Source: created by author 

 
Long training periods and difficulties in starting a career lead to a delay of family formation, 

which with increasing age of the person concerned and the demands on the partners grow. There are 
also declining religiosity and increasing urbanization, unsafe expectant careers, lack of availability 
of suitable family living space in urban areas, and much more. 

Highly qualified junior specialists wanted. The search for highly skilled workers and 
specialists abroad takes on new dimensions; more and more companies can no longer fill vacancies 
with domestic staff. This takes time, sales and profits and affects the further business development. 

Therefore, companies, employment agencies, associations and recruitment agencies are 
looking for new ways to find specialists and young professionals, particularly in the STEM 
professions. But this raises new issues that have little meaning in mainstream education systems, 
and will therefore not be attributed to the training of young people in a global market sufficiently. 
Among other things, this concerns the following areas: 

Ø overcoming of language barriers, 
Ø cross-Cultural Management, 
Ø differences in culture, religion, traditions, 
Ø different work organization, 
Ø recognition of diplomas of various countries, 
Ø lack or different levels of knowledge and practical experience, 
Ø different demographics, 
Ø differentiated consumption and consumer behavior. 
Companies are increasingly looking for so-called "young professionals" and therefore expect 

an increasing number of compromises, when it comes to their own ability to compromise in terms 
of demands on new employees. Meanwhile, the number of vacancies is increasing as well as the 
willingness to compromise by the company. 

Decreasing number of students 

Reduction of budget for education 

Reduction of educational institutions 

Decreasing of quality of education 
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But  compromises  have  to  be  real?  Is  it  not  time  to  move  with  the  times  and  adapt  to  the  
modern needs of the labor market in the field of education and to focus modern workplace and 
practical training? Young people would like to work in an international company in order to 
promote their career on the one hand and, secondly, to obtain a long-term job security. But most 
young people are badly-prepared for the tasks ahead, have no practical work experience, which 
would give them advantages. But companies want ready-trained people, because they do not have 
the time and the money to invest in their career entry qualifications. But how can we close this gap? 
What are the options, what advantages and disadvantages does it show and what is innovation in 
education? 

Innovative approaches in higher education. With  our  concept  we  want  to  go  one  step  
further. We are of the opinion that the measures so far, to unite theory and practice with each other, 
are not enough, especially in the regions where the dual training system is largely unknown. Our 
idea of a new and innovative university not only combines theory and practice, but prepares 
students effectively and systematically to their subsequent activities and engages parallel the issue 
of financing and cost-reduction. 

Modern universities cost students or taxpayers a lot of money. But this money is important to 
ensure a high quality of education. 

We also try to answer the question in our concept how future employees could be better 
prepared for their future? Often we talk about virtual enterprises, but are they really close enough to 
practice? We have set ourselves intensively apart with this question and have come to the following 
conclusions, which we want to present more detailed: 

1. Students of tomorrow need sound, switched on scientific based knowledge. 
2. They need hands-on experience, and not only during a one-month internship, where they 

usually spend more time at the copier rather than really learning something useful. 
3. The mix between practice and theory must be a useful supplement. The dual training system 

provides an excellent basis, but cannot be taken into account or provide all tasks. 
Those students who did not find any company for example, which gives them the practice, 

learn only the theory. But basically universities themselves could convey this practice, at least in 
subjects such as Marketing, Human Resources, Business Administration, Controlling, Auditing, 
Property Management, and much more. 

So what if the respective university would even take over the practical training? The relevant 
departments were actually available, perhaps currently only rudimentary, but this would be 
expandable. Currently many people are employed in universities with administrative tasks, which 
could be partially or in whole acquired by students. This would on the one hand significantly alter 
the  cost  structure  and  provide  other  practical  tasks  enormously  to  the  better.  We want  to  add  the  
possibility of the respective university, to promote the theme of "entrepreneurship" stronger and to 
develop it. 

Young people often wish to become self-employed, the knowledge which they obtain in the 
study is not sufficient. In an increasingly strong global market, precisely this direction is crucial to 
future success (Figure 2). 

Companies would thus save costs, since a long training period of young graduates would be 
eliminated. Candidates would have in-depth practical knowledge, because they have done not only 
practical work, but also had management experience. In such kind university were no limits. All is 
permitted that is innovative and successful. And the success of students can be measured in the 
company's successfulness or ROI which is called "university". If to connect this kind of university 
not only successfully with practice, but also with other universities from other countries as a kind of 
network, it will include the topics of internationalization; globalization, cross-cultural management, 
etc. combined effectively and modern. 
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Figure 2: Scheme of SEPIKE Academy 
Source: created by author 

 
Summary and outlook. Innovation does not just mean to go with the times, but to be a little 

ahead of it. But this also means that there are resistances which must be overcome. Innovation 
means progress and progress means change. But change for many people is associated with work, 
relearning, responsibility, risk and other more negative things. However, without these steps there is 
no development at all. 

The biggest hurdle lies in ourselves, because in most cases people say: "we have always done 
it this way". That may be so, and it may be that it also worked well in the past, but it does not mean 
that tomorrow it will still work.  

To change the future, we first have to change ourselves! 
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Златніков Валентин Геннадійович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
військового перекладу та спеціальної мовної підготовки, Військовий інститут Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Іванченко Євгенія Анатоліївна, доктор педагогічних наук,  професор,  Одеський 
інститут фінансів Українського державного університету фінансів і міжнародної торгівлі 
(м. Одеса, Україна) 

Казанцев Олег Юрійович, доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
військово-технічної підготовки, факультету військової підготовки, Військовий інститут 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Кірик Тамара Вікторівна, доктор педагогічних наук,  доцент,  ПВНЗ "Київський 
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Комарчук Дмитро Сергійович, кандидат технічних наук, старший викладач,  
Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ, Україна) 

Копачовець Олексій Михайлович, магістр кафедри комп’ютерних систем та мереж, 
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Красильников Сергій Романович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 
комп’ютерних систем та мереж, Хмельницький національний університет (м. Хмельницький, 
Україна) 

Кузавков Василь Вікторович, кандидат технічних наук, докторант, Військовий 
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(м. Київ, Україна) 

Левчук Андрій Русланович, магістр кафедри комп’ютерних систем та мереж, 
Хмельницький національний університет (м. Хмельницький, Україна) 

Лєнков Євген Сергійович, кандидат технічних наук, науковий співробітник, 
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації (м. Київ, Україна) 

Лєнков Олексій Сергійович, консультант ПФ «Арій» (м. Київ, Україна) 
Лєнков Сергій Васильович, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки 

і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, начальник 
науково-дослідного центру, Військовий інститут Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Литвиненко Наталія Ігорівна, кандидат технічних наук, старший науковий 
співробітник науково-дослідного центру, Військовий інститут Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Литвиненко Олександр Ігоревич, кандидат технічних наук, військовослужбовець, в/ч 
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телекомунікаційних систем НТУУ „КПІ” (м. Київ, Україна) 
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Шевченка (м. Київ, Україна) 
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 
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співробітник, старший науковий співробітник науково-дослідного центру, Військовий 
інститут, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 
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заступник начальника науково-дослідного центру, Військовий інститут Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 
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Приліпко Олександр Федорович, кандидат психологічних наук, заступник 
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імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 
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телекомунікацій та інформатизації (м. Київ, Україна) 

Солодєєва Людмила Василівна, науковий співробітник науково-дослідного центру, 
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, 
Україна) 

Стрельбіцький Михайло Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент, начальник 
кафедри зв’язку, автоматизації та захисту інформації, Національна академія Державної 
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький, Україна) 

Ткачова Н.О., доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний 
педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (м. Харків, Україна) 
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Трифонова Катерина Олексіївна, старший викладач кафедри «Інформатики та 
управління захистом інформаційних систем», Інститут інформаційної безпеки, 
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(м. Одеса, Україна) 

Турченко Юлія Вікторівна, кандидат політичних наук, старший науковий 
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служби України (м. Хмельницький, Україна) 
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науково-дослідного центру, Військовий інститут Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 
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АЛФАФІТНИЙ ПОКАЖЧИК 
 

Абаркін П.С. 152 Зайцев Д.В. 301 Ожаровський С.Г.  225 
Адаськов О.І. 132 Зеленська О.М.  351 Оксіюк О.Г. 236 
Анохіна Г.П.  259 Зінчик А.Г. 301 Онищук М.І.  87 
Бабій О.С. 17 Зіновський В.Р.  187 Охрамович М.М. 14 
Бадрук О.О.  119 Златніков В.Г. 307 Охріменко П.Г. 68 
Бахвалов В.Б.  160 Іванченко Є.А.  312 Павелко І.І.  124 
Безносюк О.О.  264 Казанцев О.Ю. 17 Пампуха І.В. 34,132 
Бідюк О.І. 165 Кірик Т.В.  319 Панін В.Г.  301 
Бойченко О.В. 171 Комарчук Д.С. 68 Петрук В.А. 338 
Бойчук В.О. 9,176 Копачовець О.М. 181 Писаренко Р.В. 244 
Браун В.О. 61 Король В.Г.  112 Плахотнік О.В. 344 
Васильєва- 
Халатникова М.О.  

270 Корсак К.В.  92 Приліпко О.Ф. 74 

Вишневский М.И.  276 Корсак Ю.К.  99 Прозор О.П.  338 
Вишнівський В.В. 14 Кравченко А.В.  332 Проценко Я.Н.  61 
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ПОРЯДОК ПОДАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО "ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА 

ШЕВЧЕНКА 
 

"Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка " 
запланований до випуску чотири рази на рік. Його основне призначення висвітлення проблем розвитку технічних, 
педагогічних, географічних та інших наук, результатів наукових досліджень, обмін передовим досвідом у науковій 
діяльності та підготовці наукових, науково-педагогічних і офіцерських кадрів. 

Редакційна колегія просить звернути увагу авторів статей на Постанову ВАК України "Про підвищення вимог до 
фахових видань,  внесених до переліків ВАК України"  за №7-05/1  від 15  січня 2003  р.  Зокрема,  на пункти З"  і 4  цієї 
Постанови: 

п.3. «Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов'язати їх 
приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2006 році та у подальші роки, лише наукові статті, які мають такі 
необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які 
спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття, 
формулювання цілей статті (постановка завдання), виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку,  

п.4. «Спеціалізованим вченим радам при прийомі до захисту дисертаційних робіт зараховувати статті, подані до 
друку, як фахові лише за умови дотримання вимог до них, викладених у п. З даної постанови». 

Загальні вимоги до технічного оформлення статей 
Для забезпечення високої якості матеріалів у збірнику наукових праць редколегія просить авторів при оформленні 

статей дотримуватись наведених далі рекомендацій. 
Рукопис повинен бути підготовлений за допомогою редактора Word for Windows® (версії 97, 2000, XP, 2003), в 

іншому випадку редакція знімає з себе відповідальність за якість відтворення оригінального вмісту рукопису статті у 
журналі навіть за умов наявності авторської копії статті у паперовому вигляді. 

Формат аркуша - А4 (210 х 297 мм). Розмір полів: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см. 
При написанні основного тексту статей українською, російською, англійською мовами необхідно використовувати 

шрифт – Тіmes New Roman №12 через 1,0 мм інтервал. Абзац має становити 10 мм. 
У лівому верхньому куті аркуша проставляють індекс УДК. Далі розміщують наступні дані, наведені трьома мовами 

(українською, російською, англійською): 
у правому верхньому куті на цьому ж рівні розміщують: науковий ступінь (наприклад, к.т.н., д.т.н., к.військ.н.), 

вчене звання (наприклад: проф., доц., с.н.с.), прізвище та ініціали авторів (один під другим). Після ініціалів кожного з 
авторів друкується в дужках скорочена назва установи, організації, де працює автор. Через інтервал – назва статті 
прописними літерами (стиль - normal, шрифт – Тіmes New Roman № 12, без нахилу, жирний, без підкреслювань) по 
центру аркуша без переносів і відокремлюють від тексту одним порожнім рядком зверху та одним порожнім рядком знизу. 
Далі розміщують анотацію та ключові слова.  

Обсяг статті - як правило, 5-8 стор., анотації - як правило, 9-12 рядків (обсяг 600-700 знаків без урахування 
пробілів). Анотація повинна містити коротке повторення в ній структури статті, що включає введення, цілі і завдання, 
методи, результати, висновок. Анотацію друкують курсивом, шрифт Тіmes New Roman, №11. Після анотації розміщуються 
ключові слова (3-5 термінів).  

Таблиці і рисунки друкують після посилань. Якщо у статті кілька таблиць чи рисунків - їх нумерують. Заголовки 
таблиць і рисунків необхідно розміщувати по центру, а нумерацію таблиць праворуч від таблиці (стиль normal, шрифт – 
Тіmes New Roman № 12). Рисунки, фотографії, графіки слід вставляти в текст статті як об’єкт. Формули та позначення по 
тексту обов'язково набирати за допомогою Equation Editor - редактора формул Word,  а не у текстовому режимі.  У 
редакторі формул мають бути встановлені такі параметри - розміри: загальний – 12 pt. великі індекси – 10 pt , малі індекси – 
7 pt, великі символи – 14 pt. малі символи – 10 pt: стиль: текст, функції, змінні, матриці-вектори, числа – шрифт Тіmes New 
Roman Cyr, для решти стилів – шрифт Symbol, при цьому: строк. грецькі – прямі. Великі за розміром вирази та рівняння 
необхідно записувати у кілька рядків. 

Після закінчення тексту через один інтервал подають список літератури з дотриманням вимог ВАК України згідно з 
ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання". Цей список повинен починатися із заголовка ліворуч - 
ЛІТЕРАТУРА (шрифт – Тіmes New Roman № 11). Література наводиться у транслітерації (для не англомовних публікацій) 
або на англійській мові. Після літератури, через один інтервал, вказується рецензент в наступному порядку: науковий 
ступінь (наприклад, к.т.н., д.т.н., к.військ.н.). вчене звання (наприклад: проф., доц, с.н.с), прізвище та ініціали, посада, повна 
назва кафедри, університету, організації, де працює рецензент статті. 

На адресу редколегії (03680. м. Київ, проспект Глушкова 2, корп. 8. тел.: +38 (044) 521 - 33 - 82) мають бути 
надіслані наступні матеріали: 

Копія статті, оформлена згідно із наведеними вимогами; електронний варіант статті у вигляді файлу на СD (СD–
RW); рецензія доктора наук, відомого в даній галузі (з організації, де працює один із авторів); експертний висновок, 
завірений печаткою, про можливість відкритого публікування; дані про авторів - прізвище, ім'я, по батькові, місце 
роботи, адреса, контактний телефон, е-mail. 

СТАТТІ, ЯКІ НЕ ЗАДОВОЛЬНЯЮТЬ БУДЬ-ЯКІЙ З ПЕРЕЛІЧЕНИХ ВИМОГ, ДО ВИДАННЯ НЕ 
ПРИЙМАЮТЬСЯ! 

УВАГА! 
Редакційна колегія доводить до відома авторів, що згідно вимог ВАК «Збірник 

наукових праць ВІКНУ» з 2009 р. буде розміщуватись в Інтернеті у повному обсязі на 
сайті: ел. адреса: www.mil.univ.kiev.ua, та на сайті бібліотеки ім. Вернадського. 
Редакційна колегія: e-mail: lenkov_s@ukr.net 

http://www.mil.univ.kiev.ua/
mailto:lenkov_s@ukr.net
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Шрифт СТРУКТУРА СТАТТІ 

 
Українською мовою 

 
12 пт УДК 32.973.202:07.681                                                   к.т.н. Cтепанов С.В. (ВІКНУ) 

к.т.н. Українець О.В. (ВІКНУ) 
к.т.н. Саленко В.Д. (ВІКНУ) 

 
12 пт 
жирний 

РОЗРОБКА ЛІНГВІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

 
АНОТАЦІЯ, КЛЮЧОВІ СЛОВА  

 (трьома мовами : українською, російською, англійською) 
 

Рекомендується наступна структура анотації (обсяг 600-700 знаків без урахування 
пробілів). 

мета статті 1-2 рядки, 
короткий опис виконаної роботи 8-12 рядків, 
висновки по роботі 1-2 рядки. 
Ключові слова. 

 
Українською мовою                               ЗРАЗОК 

 
11 пт 
курсив, 
жирний 
 

к.т.н. Cтепанов С.В., к.т.н. Українець О.В., к.т.н. Саленко В.Д. 
У статті розглядаються нові принципи та підходи до розробки лінгвістичного 

забезпечення для автоматизованого семантичного пошуку та відбору інформації, 
зміст якої може свідчити про цілеспрямований вплив на аудиторію, серед текстів 
соціальних мереж та інших соціально-орієнтованих Інтернет-сервісів. Визначено 
особливості мовних конструкцій та компонентів бази знань системи 
автоматизованого моніторингу. Запропоновано спосіб підвищення точності 
смислового аналізу текстів, який включає уникнення впливу полісемії багатозначних 
слів та словосполучень. Підходи, визначені у статті, дають можливість отримати в 
процесі пошуку текст, який не містить жодного ключового слова із запиту і при 
цьому повністю відповідає йому за змістом та семантикою. Пропонуються види 
аналізу тексту, які доцільно використовувати для семантичного пошуку в текстах 
соціальних мереж та інших соціально-орієнтованих Інтернет-сервісах: контекстний 
асоціативно-семантичний та Sentiment Analysis, що дає можливість врахування 
багатьох нюансів та деталей емоційного забарвлення текстових повідомлень і може 
відображати загальну спрямованість інформаційного впливу, що здійснюється 
зацікавленими учасниками інформаційного простору.  

Ключові слова: інформаційний вплив, інформаційний простір, соціальна мережа, 
Інтернет-сервіс, обробка природної мови, алгоритм пошуку.  

 
 

Російською мовою                                 ЗРАЗОК       
 

11 пт 
курсив, 
жирний 

к.т.н. Cтепанов С.В., к.т.н. Украинец О.В., к.т.н. Саленко В.Д. 
В статье рассматриваются новые принципы и подходы к разработке 

лингвистического обеспечения для автоматизированного семантического поиска и 
отбора информации, содержание которой может свидетельствовать о 
целенаправленном воздействии на аудиторию, среди текстов социальных сетей и 
других социально-ориентированных Интернет-сервисов. Установлены особенности 
языковых конструкций и компонентов базы знаний системы автоматизированного 
мониторинга. Предложен способ повышения точности смыслового анализа текстов, 
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в основу которого входит уход от влияния полисемии многозначных слов и 
словосочетаний. Подходы, изложенные в статье, дают возможность получить в 
процессе поиска текст, который не содержит ни одного ключевого слова из запроса и 
при этом полностью отвечает ему по смыслу и семантике. Предложены виды 
анализа текста, которые целесообразно использовать для семантического поиска в 
текстах социальных сетей и других социально-ориентированных Интернет-
сервисах: контекстный ассоциативно-семантический и Sentiment Analysis, что дает 
возможность учета многих деталей и нюансов эмоциональной окраски текстовых 
сообщений и может отображать общую направленность информационного 
воздействия, которое осуществляется заинтересованными участниками 
информационного пространства.  

Ключевые слова: информационное воздействие, информационное пространство, 
социальная сеть, Интернет-сервис, обработка естественного языка, алгоритм 
поиска.  

 
 

Англійською мовою                               ЗРАЗОК 
 

11 пт 
курсив, 
жирний 

Ph.D. Stepanov S.V., Ph.D. Ukrainets O.V., Ph.D. Salenko V.D. 
The article examines new principles and approaches to linguistic support for 

automatized semantic retrieval and information sampling among social networks and other 
social-oriented Internet-services. The information contents can signify of directed influence 
towards the audience.  The features of linguistic structures and knowledgebase components of 
the automatized monitoring system are defined. The technique of increase of texts semantic 
analysis precision is suggested. It comprise avoidance of the impact of  the multivalued wards 
and phrases polysemy. The article approaches let obtain the text without any keyword of the 
query but in the meantime  completely corresponding to it in the process of the retrieval. 
Including of the context association-semantic analysis and Sentiment Analysis is expedient in 
the process of semantic retrieval of the social network and other social-oriented Internet-
services. These kinds of analysis let regard many details of the text messages emotional 
coloration and are able to reflect the total tendency of the information influence from the 
interested parts of the information environment.  

Keywords: information influence, information environment, social network, Internet-
service, natural language processing, retrieval algorithm.   

 
 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ СТАТТІ 
 

12 пт 
 

НЕОБХІДНІ ЕЛЕМЕНТИ СТАТТІ: постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 
аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної 
проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття, формулювання 
цілей статті (постановка завдання), виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного 
дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 
Література. 

ЛІТЕРАТУРА                               ЗРАЗОК 
11 пт ЛІТЕРАТУРА: 

1. Інформаційна політика України: Європейський контекст / Леонід 
Губерський, Євген Камінський, Євгенія Макаренко и др.. - К.: Либідь, 2007. – 358 с. 

2. Квєтний Р. Основи техніки передавання інформації. Підручник. Р. 
Квєтний, М.Компанець, С.Кривогубченко, А.Кулик. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2002. – 
358 с. 
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Рецензент: д.т.н., проф.            ПІБ            (вказується посада, кафедра, університет) 
ЗРАЗОК 

11 пт Рецензент: д.т.н, проф. Сіроокий В.В., старший науковий співробітник науково-
дослідного центру Військового інституту Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка  
 

 Назва статті, дані про авторів (прізвище, ім’я по батькові, науковий ступінь, 
вчене звання, місце роботи) наводяться трьома мовами: українською, 

російською, англійською) 
 

 ЗРАЗОК 
11 пт РОЗРОБКА ЛІНГВІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Степанов Сергій Вікторович, кандидат технічних наук, науковий співробітник 
Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
(Київ, Україна) 
Українець Олексій Васильович, кандидат технічних наук, науковий співробітник 
Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
(Київ, Україна) 
Саленко Володимир Дмитрович, кандидат технічних наук, науковий співробітник 
Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
(Київ, Україна) 
 

 РАЗРАБОТКА ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Степанов Сергей Викторович, кандидат технических наук, научный сотрудник Военного 
института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (Киев, 
Украина) 
Украинец Алексей Васильевич, кандидат технических наук, научный сотрудник 
Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 
(Киев, Украина) 
Саленко Владимир Дмитриевич, кандидат технических наук, научный сотрудник 
Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 
(Киев, Украина) 

 
 DEVELOPING PROVIDING FOR LINGUISTIC  

Stepanov Sergij, candidate of engineering sciences, Researcher of the Military Institute of 
Kiev National Taras Shevchenko University (Kiev, Ukraine) 

Ukrainets Oleksij, candidate of engineering sciences, Researcher of the Military Institute 
of Kiev National Taras Shevchenko University (Kiev, Ukraine) 

Salenko Volodymyr, candidate of engineering sciences, Researcher of the Military 
Institute of Kiev National Taras Shevchenko University (Kiev, Ukraine) 

 



 385 

Наукове видання 
 

 
 
 
 

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
 

Військового інституту 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 
 
 
 
 
 

Випуск № 50 
 
 
 
 

 (Усі матеріали надруковані в авторській редакції) 
 
 

Підписано до друку 26.10.15 р. 
Авт. друк. Арк. 18. Формат 60х90/8 

Безкоштовно. Замовлення № 10-2012 
 

Надруковано у навчальному картографічному комплексі ВІКНУ 

03680, Київ, вул. Ломоносова 81 

 т. 521-32-89 


	Адаськов О.І. (ВІ КНУ)
	Адаськов О.І. (ВІ КНУ)


