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УДК 004.04                                                                         к.т.н., доц. Гайша О.О. (НУК) 
Гайша О.О. (НУК) 

 
СТРУКТУРА ДАНИХ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ХВИЛЬОВУ 

ПОВЕРХНЮ НАВКОЛО СУДНА 
 
У статті ведеться розробка способу отримання, збереження та обробки інформації про 

хвильову поверхню моря навколо судна у штормових умовах (дана інформація є важливою для 
ефективної роботи системи управління заспокоювача хитавиці оригінальної конструкції, що 
розробляється). Пропонується вести дискретне знімання інформації про висоту хвильової 
поверхні у точках, що накладаються на спіраль Архімеда або іншу криву, що має кругову 
симетрію. Висоту хвильової поверхні у проміжних точках можна визначати за допомогою 
білінійної інтерполяції. Наводяться отримані формули білінійної інтерполяції у циліндричній 
системі координат. Фізично зберігати висоту хвильової поверхні у виділених точках 
пропонується у звичайному одномірному масиві і наведено спосіб встановлення відповідності 
між номером елемента масиву та точкою хвильової картини. 

Ключові слова: хвильова поверхня, структура даних, білінійна інтерполяція, полярна 
система координат. 

 
Постановка проблеми. Як відомо,  морські судна значну частину свого періоду 

експлуатації перебувають на морському хвилюванні. При цьому під час руху, а також навіть 
і при простої судна на якорі,  виникає таке негативне явище,  як хитавиця.  Особливо 
небезпечним є знаходження судна у штормових умовах, коли воно у повній мірі відчуває усі 
негативні явища, що супроводжують значну хитавицю:  

- вертикальні, поздовжні та поперечні коливання корпусу судна, що можуть 
спричинити зсув та псування вантажу та обладнання; 

- виникнення відповідних динамічних перевантажень, що негативно впливають на 
самопочуття екіпажу судна, зменшують його працездатність та ефективність, також можуть 
пошкодити тендітний вантаж чи обладнання; 

- зміна профілю поверхні води вздовж корпусу, що спричинює зміну розподілу 
статичних моментів та сил,  що перерізують,  і,  теоретично,  може привести до втрати 
загальної міцності судна, зламу корпусу та миттєвої загибелі; 

- слемінг – удар передньою частиною судна, що оголюється на кожному періоді 
поздовжньої хитавиці, з поверхнею води, що приводить до постійних значних вібрацій 
корпусу та може привести до втрати місцевої міцності корпусу (аж до відриву носової 
частини); 

- рискання судна, тобто відсутність стабільно заданого курсу; 
- оголення гребного гвинта, що спричинює неконтрольований розгін двигунів, їх 

перегрівання та вихід з ладу; 
- частково – заливаємість палуби; 
- втрату локальної міцності у різноманітних місцях корпусу, тощо. 
Перераховані негативні шкідливі та небезпечні явища своєю головною причиною 

мають хитавицю судна, тому боротьба з усіма ними в першу чергу зводиться до зменшення 
безпосередньо хитавиці. Для зменшення хитавиці на суднах використовуються спеціальні 
пристрої – заспокоювачі хитавиці, що можуть бути більш чи менш інтелектуальними. 
Відповідно,  для більшої ефективності своєї роботи заспокоювач хитавиці має бути 
оснащений системою управління, що приймає на вхід певний масив інформації, на основі 
якого виробляються управляючі рішення для виконуючих пристроїв. Зважаючи на значну 
специфіку цієї вхідної інформації, вона повинна мати певну структуру (та оброблятися 
відповідним чином), розробці чого і присвячена дана робота. 

Аналіз останніх досліджень. Розрізняють три основні види хитавиці судна [1]: 
поперечна, поздовжня та вертикальна. Фактично, усі три види є досить небезпечними та 
можуть окремо спричинювати перелічені вище явища. Однак у літературі (наприклад [2]) 



 

 8 

описуються заспокоювачі в основному поперечної хитавиці, що значною мірою спричинено 
простою неможливістю загальновідомих рішень ефективно боротися з поздовжньою та, тим 
більше, вертикальною хитавицею. У попередніх роботах [3-4] описано конструкцію та 
принцип роботи одного єдиного пристрою -  заспокоювача, що може ефективно протидіяти 
як поперечній, так і  поздовжній хитавиці. 

Фізична суть роботи даного пристрою (коротко розглянемо лише аспекти, важливі для 
подальшого викладення матеріалу даної роботи) полягає в узгодженому направленні 
струменів водно-повітряної суміші в області взаємодії корпусу із водною поверхнею [3]. При 
цьому створюється як зона підвищеного тиску, що послаблює силу удару, зменшуючи його 
динамічні характеристики, так і механічний момент сили, що протидіє рухові корпусу під 
час хитавиці, і, відповідно, сприяє його стабілізації. Нагнітаючі пристрої розміщуються по 
периметру корпусу судна і включаються із необхідним рівнем потужності узгоджено, 
враховуючи наступні відомості: 

- поточне положення корпусу судна відносно умовної поверхні спокійної води (в першу 
чергу – висота над цим рівнем); 

- поточне положення корпусу відносно трьох головних осей судна, що задається трьома 
кутовими координатами, початок відліку яких узгоджений з курсом судна; 

- поточні лінійні швидкості судна у статичній системі координат (СК), пов’язаній із 
землею, та три кутові швидкості руху судна відносно головних осей його корпусу; 

- поточні лінійні прискорення судна у статичній СК та три його кутових прискорення 
відносно головних осей; 

- характер хвильової поверхні навколо судна, що є важливим для прогнозування усіх 
вищенаведених характеристик в залежності від поточних обраних параметрів роботи 
заспокоювача хитавиці та відомостей про інерційні властивості судна (а, отже, і оптимізації 
режиму роботи заспокоювача). 

Постановка завдання. Таким чином, існує необхідність накопичення інформації про 
фізичний об’єкт, яким є поверхня моря під час морського хвилювання, з метою її 
подальшого аналізу та обробки.  Інформація такого роду не є одиничною скалярною чи 
векторною (принаймні при попередньому аналізі) величиною, і тому має бути представлена 
у певній формі, для чого слід розробити відповідну структуру даних.  

В першу чергу слід виробити логічну організацію структури даних, що має ураховувати 
специфіку предметної галузі: в першу чергу виділену роль судна на поверхні води, 
однорідність та ізотропність поверхні моря на відкритій воді. Система управління 
заспокоювачем хитавиці є системою реального часу, отже до цієї структури висуваються 
вимоги щодо ефективного швидкого доступу, що, очевидно, потребує наявності 
особливостей організації зв’язків між елементами та загальної компактності. З іншого боку 
фізичні розміри структури даних обмежуються точністю представлення профілю морського 
хвилювання, що в цілому необхідна для ефективного вироблення рішень системи управління 
заспокоювача. Таким чином, можна сформулювати наступну мету статті. 

Мета статті: розробити структуру даних для представлення інформації про хвильову 
поверхню навколо судна, що використовуватиметься в роботі системи управління 
заспокоювачем хитавиці. 

Основний матеріал дослідження. Базовою для розробки описаної структури даних є 
теза про головну роль судна,  як системоутворюючого елементу,  а отже,  воно має 
знаходитися у центрі хвильової картини. Двостороння симетрія судна (а, отже і картини 
точок у яких необхідно досліджувати хвильову поверхню, що його оточує) є очевидною, 
однак для структури, що розробляється, при деяких додаткових допущеннях можливо ввести 
симетрію і більшого порядку.  

Швидкість морських хвиль у штормових умовах є достатньо суттєвою, тому слід брати 
до уваги навіть далеко (на відстанях порядку сотень метрів) розташовані у даний момент 
хвилі (що можуть рухатися до судна – це якраз і має визначатися шляхом динамічного 
аналізу хвильової поверхні).  Ще одним суттєвим моментом є необхідність відстеження 
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аномальних хвиль,  що у декілька разів можуть бути більшими за середній показник.  Такі 
хвилі з одного боку можуть спричинити миттєву загибель судна у результаті його 
перекидання (і тому життєво необхідним є аналіз віддаленої хвильової поверхні на предмет 
виникнення таких хвиль), а з іншого – порівняно легко детектуються через свої великі 
розміри (такі хвилі добре видно здалеку). Відповідно, доцільним є стеження за хвильовою 
поверхнею і на великих відстанях порядку сотень метрів від судна. 

Отже, розміри судна можна вважати відносно малими у порівнянні із лінійними 
розмірами хвильової поверхні, яку слід брати до уваги для забезпечення ефективної роботи 
заспокоювача. Зважаючи на цю обставину, всю поверхню можна вважати такою, що має 
обертальну симетрію, тобто досліджувати коло радіусом кілька сотень метрів. 

Далі слід визначитися із методом знімання інформації у межах описаного кола, а саме, 
вести його безперервно чи дискретно – рис.1 .  

      
          а)        б) 
Рис. 1. Неперервне – а, та дискретне - б знімання інформації про хвильову поверхню 

(вид на воду зверху, судно – в центрі) 
 
Для зменшення часових затрат на знімання інформації в одному циклі доцільним є 

дискретне знімання інформації з подальшою двовимірною інтерполяцією у полярній СК 
(таким чином, можна отримати дані про висоту хвильової поверхні у будь-якій необхідній 
точці навколо судна). Перевагою дискретного способу знімання, заснованого на 
використанні спіралі Архімеда (як на рис.1, б), є більш точна інформація біля центру 
хвильової картини (безпосередньо біля судна), і «розріджена» - біля границі кола, що 
відстежується (як зазначено вище, на далеких відстанях доцільним є відстеження лише 
аномальних хвиль, що мають великі розміри, і, отже, будуть визначені і при незначній 
густині точок заміру). 

Спосіб двовимірної інтерполяції також представляє суттєвий інтерес, так як є частиною 
процесу обробки інформації, що міститься у структурі даних про хвильову поверхню. Для 
полегшення обчислювального навантаження на процесор системи управління пропонується 
використання білінійної інтерполяції: хвильова поверхня представляється площиною. 
Враховуючи,  що положення точок заміру на поверхні моря задається у полярній СК,  то 
апроксимуючу площину доцільно задавати у циліндричній СК: 

jr-jr--= sincos BADz .                                           (1) 
Положення вузлів інтерполяції наведено на рис. 2. 

 
Рис. 2. Положення вузлів для білінійної інтерполяції у циліндричній СК 
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Коефіцієнти в (1) знайдемо методом найменших квадратів з умови: 
 

( ) minsincos
,

2 ®jr+jr++å
ji

jijiij BADz , 

 
де i, j пробігають значення 1, 2 (тобто тут і далі позначкою å

ji,
коротко замінена 

подвійна сума å å
= =

2

1

2

1i j
). 

Беручи похідну та вирішуючи систему лінійних алгебричних рівнянь методом Крамера 
(що є найзручнішим для чисельних розрахунків), отримуємо наступні формули для 
коефіцієнтів з (1): 
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На основі розробленої логічної організації структури даних слід обрати спосіб її 

фізичного представлення. Тут актуальним є застосування звичайного масиву, як порівняно 
компактної та «швидкої» структури даних. При цьому слід лише встановити відповідність 
між точками, у яких відбуваються заміри, та номерами елементів масиву. Це досить легко 
зробити, якщо фіксованою і відомою є кількість точок на спіралі: достатньо пронумерувати 
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їх, наприклад, починаючи від центра і послідовно ідучи по спіралі аж до останньої точки. 
Полярний кут точки з номером n тоді буде: 

 
jD=j nn , 

 
де jD  - заданий крок за полярним кутом (доцільно обирати в межах 0,01-0,1 рад). 
Полярний радіус розраховується за обраною формулою спіралі Архімеда: 

 
nn kj=r . 

 
Висновки. У роботі проаналізовано особливості розташування судна на морському 

хвилюванні та на основі цього розроблено логічну організацію структуру даних для 
представлення інформації про хвильову поверхню навколо судна, а також вказано спосіб її 
фізичного зберігання у звичайному масиві. Відповідна структура даних 
використовуватиметься в роботі системи управління заспокоювачем хитавиці, що 
проектується. 
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к.т.н., доц. Гайша А.А., Гайша Е.А. 
СТРУКТУРА ДАННЫХ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВОЛНОВОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ ОКОЛО СУДНА 
 

В статье проводится разработка способа получения, хранения и обработки информации о 
волновой поверхности моря около судна в штормовых условиях (эта информация является 
важной для эффективной работы системы управления разрабатываемого успокоителя качки 
оригинальной конструкции). Предлагается проводить дискретный съем информации о высоте 
волновой поверхности в точках, которые накладываются на спираль Архимеда или другую 
кривую, имеющую круговую симметрию. Высоту волновой поверхности в промежуточных 
точках можно определять с помощью билинейной интерполяции. Приводятся полученные 
формулы билинейной интерполяции в цилиндрической системе координат. Физически 
сохранять высоту волновой поверхности в выделенных точках предлагается в обычном 
одномерном массиве и приводится способ установления соответствия между номером 
элемента массива и точкой волновой поверхности. 
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Ключевые слова: волновая поверхность, структура данных, билинейная интерполяция, 
полярная система координат. 

 
 

Ph.D. Gaisha A.A., Gaisha H.A.  
DATA STRUCTURE TO REPRESENT INFORMATION ON SEA WAVE SURFACE NEAR 

THE SHIP 
 
The article presents a method for producing, storing and processing information about the wave 

surface of the sea around the ship in heavy weather (this information is important for the effective 
operation of the control system of stabilizer which is developed by original design). It is proposed to carry 
out a discrete receiving of information about the height of the wave surface at the points, which are 
superimposed on a spiral of Archimedes or another curve having circular symmetry. The wave height of 
the surface at the intermediate points can be determined by using bilinear interpolation. We give these 
formulas bilinear interpolation in cylindrical coordinates. Physically keep the height of the wave surface 
at selected points offered in the trivial one-dimensional array, and provides a way to establish a 
correspondence between the array element number and the point of the wave surface. 
Keywords: sea wave surface, data structure, bilinear interpolation, polar coordinate system. 

 

 

 

 

 

УДК 681.35                                                                 к.т.н., доц. Глухов С.І. (ФВП КНУ) 

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТУВАННЯ  
ТИПОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАМІНИ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ОЗБРОЄННЯ 
ТА ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ЇХ ЗАСТОСУВАННІ 
 
Стаття присвячена аналізу нових методів діагностування радіоелектронної техніки 

радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України та обгрунтуванню необхідності 
використання інформаційних технологій при їх застосуванні. В якості діагностичної 
інформації, отриманої в кожному з них, виступають різні діагностичні параметри, що 
вимагають обробки відповідно до методик, які будуть представлені надалі. Кожна з них у своїй 
основі матиме алгоритм, що дозволяє визначити технічний стан типових елементів заміни, з 
яких побудовані блоки радіоелектронної апаратури. Новизна алгоритмів визначатиметься не 
лише новим змістом завдання, але і врахуванням зміни значення діагностичного параметра 
протягом всього часу напрацювання на відмову радіоелектронних компонентів типових 
елементів заміни. Узагальнення методик стане методологією побудови інтелектуальних 
систем діагностування радіоелектронної техніки. 

Ключові слова: типові елементи заміни, радіоелектронні компоненти, метод 
діагностування, діагностичний параметр, інформаційні технології. 

 
Вступ. Діагностування радіоелектронної техніки (РЕТ) завжди було цікавою і 

актуальною задачею, оскільки від її технічного стану (ТС) залежить виконання багатьох 
важливих завдань. Від працездатності РЕТ як основи радіотехнічних військ (РТВ) 
Повітряних Сил Збройних Сил України залежить безпека держави. Зважаючи на стрімкий 
розвиток елементної бази, наслідком якого є модернізація об’єктів РЕТ, виконання задачі 
визначення ТС ускладнюється необхідністю розробки нових методів і засобів 
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діагностування, перевірочних тестів для них, побудови діагностичних моделей для 
визначення діагностичних параметрів (ДП), методик визначення ТС при застосуванні 
кожного з методів. 

Чимало робіт присвячено рішенню задач діагностування РЕТ [1-17], але недостатньо 
приділяється уваги саме обробці діагностичної інформації (ДІ). В багатьох з них йдеться про 
те, що система технічного обслуговування і ремонту (СТОіР) радіоелектронних засобів 
озброєння (РЕЗО), яка представлена на рис. 1, є трирівневою і має ряд суттєвих недоліків.  

Існуюча СТОіР РЕЗО [18], а також система технічної діагностики, як її складова 
частина, лише частково задовольняють висунутим до неї вимогам. Відповідно до цієї 
структури на нижчому першому рівні (рівні експлуатації) використовуються вбудовані 
системи контролю,  які дозволяють при проведенні контролю функціонування або одного з 
видів технічного обслуговування швидко локалізувати групу підозрюваних в несправності 
типових елементів заміни (ТЕЗ), яка включає працездатні і непрацездатні. Надалі 
відновлення РЕЗО здійснюється шляхом заміни всієї групи ТЕЗ на відомо працездатні з 
комплекту запасних інструментів і приладдя (ЗІП), тобто агрегатним способом [15]. В цьому 
випадку вимоги до підготовки обслуговуючого персоналу невисокі. Вбудовані системи 
контролю РЕЗО дозволяють проводити діагностування з глибиною до групи з 15...20 ТЕЗ, а 
більш сучасні системи контролю – з глибиною до групи з 2...15 ТЕЗ. 
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Пристрій локалізації і 
ремонту несправного ТЕЗ 

Ремонтна 
бригада 

 
  

Інформація про 
стан РЕЗО 

Третій рівень 
(підприємства 
промисловості) 

Другий рівень 
(військові ремонтні 

органи) 

Несправні 
ТЕЗ 

Вбудована система 
контролю об’єкта РЕЗО  

ЗІП 
об’єкта РЕЗО 

Команди управління 

Справні 
ТЕЗ 

Группа підозрюваних в 
несправності ТЕЗ 

Справні 
ТЕЗ 

 

Справні 
ТЕЗ 

Пристрій контролю  
працездатності ТЕЗ 

 

Группа підозрюваних в 
несправності ТЕЗ 

 

Команди 
управління 

Бойовий розрахунок 
(екіпаж) об’єкта РЕЗО 

1-2 
ТЕЗ 

15-20 
ТЕЗ 

15-20 
ТЕЗ 

Пристрій контролю  
працездатності ТЕЗ 

 
 

Рис. 1. Структура існуючої системи технічного обслуговування і ремонту РЕЗО 
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До недоліків відноситься і те, що третій і другий рівні СТОіР РЕЗО частково дублюють 

один одного. Крім того, багато часу витрачається на непродуктивні операції по перевірці 
працездатних ТЕЗ, підозрюваних як непрацездатні. Втрачається багато часу на переміщення 
підозрюваних як непрацездатні ТЕЗ від першого до другого рівня. За рахунок цього ЗІП 
об'єкта РЕЗО тривалий час може бути не укомплектований, що веде до зростання середнього 
часу відновлення (Тв) об'єкта.  

З метою усунення цих недоліків та покращення характеристик надійності РЕТ 
розроблялись нові методи діагностування. Зокрема, були розроблені енергодинамічний 
метод [1-4], який пізніше був удосконалений, енергостатичний метод [5-10], 
електромагнітний метод [11-14]. За допомогою них стало можливим визначення ТС будь-
якого ТЕЗ з групи ТЕЗ (15-20), з яких складаються блоки РЕЗО. Крім того, деякі 
запропоновані методи дозволили вирішити питання локалізації дефектів, тобто знаходження 
несправних елементів глибиною до окремого елементу ТЕЗ (радіоелектронного компоненту) 
[11-14].  Кожний з методів має свої особливості,  які відрізняються шляхом отримання ДІ,  її 
змістом та обробкою. Розглянемо ці методи. 

Основна частина. Енергодинамічний метод діагностування. Ідея методу полягає [1-
4] в комплексному використанні двох джерел ДІ і різнорідних груп ДП, обробці цієї ДІ у 
часовій і частотній областях, прийнятті рішення про ТС ТЕЗ з використанням теорії нечітких 
множин [3]. Обробка ДІ і локалізація дефектних елементів здійснюються з використанням 
спектрального аналізу. Метод призначений для діагностування широкого класу цифрових 
ТЕЗ із глибиною пошуку дефектних елементів до функціонального вузла (елементу,  що не 
відновлюється) з заданою достовірністю [1,2,4]. Використання методу дозволяє спростити 
процес отримання ДІ, зменшити кількість контрольних точок і, як наслідок, скоротити часові й 
апаратні витрати на локалізацію дефектних елементів ТЕЗ при відновленні їх працездатності 
на другому рівні СТОіР - у військових ремонтних органах. Впровадження розробленого 
енергодинамічного методу дозволить скоротити середній час діагностування на 20%…25% 
при забезпеченні заданої глибини і достовірності діагностування цифрових пристроїв [2]. 
Схема пристрою для контролю технічного стану цифрових ТЕЗ з використанням 
енергодинамічного методу діагностування представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Структурна схема модуля знімання діагностичної інформації 
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Енергостатичний метод діагностування. Сутність методу полягає в тому,  що в 

якості ДП використовується значення напруги сигналів на додатковому опорі, який 
включено в розрив корпусної шини живлення [5-10]. При увімкненні в розрив корпусної 
шини живлення додаткового опору Rконтр дані значення сигналів транспортуються у 
визначені значення сигналів у контрольній точці. Значення напруги [5-10] на контрольному 
опорі залежить від багатьох факторів, основними з яких є внутрішня структура інтегральних 
схем, структура самого ТЕЗ та значення додаткового опору. Часові характеристики 
(тривалість і частота повторення) сигналів на додатковому опорі практично збігаються з 
часовими характеристиками сигналів на виході інтегральної схеми. При виході з ладу 
інтегральної схеми зі складу ТЕЗ або логічного елемента інтегральної схеми вони 
перестають перемикатися (константна несправність) або змінюються їх перемикальні 
функції (несправності типів „коротке замикання”, „переплутування” та інверсні), на їх 
виходах рівні сигналів відрізняються від рівнів сигналів справної інтегральної схеми або 
логічного елемента. Ці рівні з кожного виходу інтегральної схеми транспортуються у 
визначений фіксований рівень у контрольній точці [5-10]. Це дає можливість контролювати 
працездатність інтегральної схеми, подавши на його входи тестові впливи, визначити 
значення напруги в контрольній точці, порівняти ці значення з розрахованим для 
працездатного стану інтегральної схеми та зробити висновок про її справність. 
Впровадження розробленого енергостатичного методу контролю ТС дозволяє 
автоматизувати процес контролю ТС цифрових ТЕЗ безпосередньо на місці дислокації РЕЗО, 
а також сприяє значному зменшенню (в 4,0...4,5 рази) середнього часу відновлення та 
збільшенню коефіцієнта готовності цифрових об’єктів РЕЗО на 6...10% [5-10]. Схема 
пристрою (уніфікованого ремонтного модуля) для контролю технічного стану цифрових ТЕЗ 
з використанням енергостатичного методу діагностування представлена на рис. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Структурна схема уніфікованого ремонтного модуля 
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Електромагнітний метод діагностування. Ідея електромагнітного методу 

діагностування [11-14] полягає в тому, що в якості ДП використовується амплітуда 
відеоімпульсів, наведених у антенному пристрої. Перехід цифрового радіоелектронного 
компоненту (РЕК)  із одного стану у протилежний супроводжується зміною 
електромагнітного поля навколо нього [12]. Дану властивість доцільно використовувати для 
визначення його ТС. Для цього антена, таких же розмірів і форми, як і інтегральна 
мікросхема (ІМС), розміщується над її корпусом. При спрацьовуванні будь-якого з логічних 
елементів ІМС у пластині наводиться імпульсна електрорушійна сила, яка генерує імпульс 
певної амплітуди. Наявність імпульсу на виході пластини служить інформацією про факт 
перемикання логічних елементів ІМС. ДІ, що отримана за допомогою антенного пристрою, 
являє собою послідовність відеоімпульсів, надходить до блоку її обробки. На основі 
порівняння параметрів еталонних і наведених у антенному пристрої імпульсів, приймається 
рішення про ТС даного цифрового РЕК ТЕЗ [12]. 

Застосування методу запропоновано на другому рівні СТОіР -  у військових ремонтних 
органах, що дозволить покращити показники надійності, а саме зменшити середній час 
відновлення на 11-15%, і, як наслідок, збільшити коефіціент готовності на 8-10% [13,14]. 
Крім того, електромагнітний метод діагностування можна використовувати і для визначення 
ТС кожного ТЕЗ з їх групи. В цьому випадку антена, з якої буде зніматися ДІ, буде являти 
собою металеву пластину, розміри і форма якої будуть повторювати сам ТЕЗ [13,14]. Схема 
пристрою діагностування цифрових ТЕЗ з використанням електромагнітного методу 
діагностування представлена на рис. 4. 
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Рис. 4. Схема пристрою діагностування цифрових ТЕЗ з використанням  

електромагнітного методу діагностування 
 

Впровадження розглянутих методів діагностування цифрових пристроїв дозволяє 
покращити показники надійності РЕЗО, а саме зменшити середній час відновлення, і, як 
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наслідок, збільшити коефіціент готовності, а також досягти збільшення ймовірності 
укомплектованості комплекту ЗІП об'єкта РЕЗО. Незважаючи на це, загальним недоліком 
цих методів є те, що вони не враховують при обробці ДІ залежність діагностичних 
параметрів РЕК ТЕЗ від часу їх напрацювання на відмову. Технічне рішення цієї задачі, в 
свою чергу, вимагає вирішення питання можливості генерації таких перевірочних тестів, які 
передбачали би зміни в їх побудові під час діагностування (при зніманні ДІ). 

Висновки. У статті проведений аналіз нових методів діагностування радіоелектронної 
техніки радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України та їх недоліків.  
Усунення вказаних недоліків і подальше покращення показників надійності стане можливим 
за умови побудови нових інтелектуальних систем діагностування РЕТ на основі розглянутих 
методів. Їх створення буде запропоновано в подальшому і узагальнено як методологія 
побудови інтелектуальних систем діагностування радіоелектронної техніки.  
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к.т.н., доц. Глухов С.И. 
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ  

ТИПОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАМЕНЫ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ВООРУЖЕНИЯ И 
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
 

Статья посвящена анализу новых методов диагностирования радиоэлектронной 
техники радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и обоснованию 
необходимости использования информационных технологий при их применении. В качестве 
диагностической информации, полученной в каждом из них, выступают разные 
диагностические параметры, требующие обработки в соответствии с методиками, которые 
будут представлены в дальнейшем. Каждая из них в своей основе будет иметь алгоритм, 
позволяющий определить техническое состояние типовых элементов замены, из которых 
построены блоки радиоэлектронной аппаратуры. Новизна алгоритмов будет определяться не 
только новым содержанием задачи, но и учетом изменения значения диагностического 
параметра на протяжении всего времени наработки на отказ радиоэлектронных компонентов 
типовых элементов замены. Обобщение методик станет методологией построения 
интеллектуальных систем диагностирования радиоэлектронной техники.  

Ключевые слова: типовые элементы замены, радиоэлектронные компоненты, метод 
диагностирования, диагностический параметр, информационные технологии. 

 
Ph.D. Glukhov S.I. 

ANALYSIS OF EXISTENT METHODS OF DIAGNOSTICATING  
OF MODEL ELEMENTS OF REPLACEMENT OF RADIO ELECTRONIC FACILITIES OF 

ARMAMENT AND GROUND OF NECESSITY OF THE USE OF INFORMATION 
TECHNOLOGIES AT THEIR USE 

 
The article is devoted the analysis of new methods of diagnosticating of radio electronic technique 

of radio engineerings troops of Aircrafts of Military Powers of Ukraine and ground of necessity of the use 
of information technologies at their application. As diagnostic information, got in each of them, different 
diagnostic parameters, requiring treatment in accordance with methods which will be presented in future, 
come forward. Each of them in the basis will have an algorithm, allowing to define the technical state of 
model elements replacements which the blocks of radio electronic apparatus are built from. The novelty of 
algorithms will be determined not only new maintenance of task but also account of change of value of 
diagnostic parameter at all time work on the refuse of radio electronic components of model elements of 
replacement. Generalization of methods will become methodology of construction of the intellectual 
systems of diagnosticating of radio electronic technique. 

Keywords: model elements of replacement, radio electronic komponenty, method of 
diagnosticating, diagnostic parameter, information technologies. 
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УДК.681.518.5                                                           д.т.н., проф. Жердєв М.К. (ВІКНУ) 
Савран В.О. (ВІКНУ) 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МЕТОДУ ДІАГНОСТУВАННЯ СУЧАСНИХ 

ЦИФРОВИХ ТИПОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАМІНИ ПО ФОРМАТНИМ ЧАСТОТАМ 
ПЕРЕХІДНОГО ПРОЦЕСУ В ШИНІ ЖИВЛЕННЯ  

 
У статті пропонується необхідність вирішення наукової задачі, що полягає в 

обґрунтуванні можливості застосування нового методу діагностування цифрових типових 
елементів заміни з використанням перехідних процесів в шині живлення. Перевагою цього 
методу є можливість використовувати спектр енергодинамічних імпульсів, що виникають у 
шині живлення цифрових пристроїв для перевірки їх працездатності. Для цього наводиться 
класифікація сучасних цифрових інтегральних мікросхем, аналіз існуючих методів 
діагностування цифрових типових елементів заміни, їхні основні переваги та недоліки, рішення 
задач контролю працездатності цифрових типових елементів заміни. 

Ключові слова: типові елементи заміни, інтегральні мікросхеми, цифрові пристрої, 
перехідний процес в шині живлення. 

 
Вступ та постановка проблеми. Сучасні радіоелектронні засоби озброєння (РЕЗО), що 

знаходяться на озброєнні в ЗС України, характеризуються багатофункціональністю і 
складністю, зумовленими обсягом і характером задач, які вони вирішують. Особливістю цих 
РЕЗО є наявність великої кількості цифрових типових елементів заміни (ТЕЗ), надійність 
яких значною мірою визначає надійність об’єкта РЕЗО в цілому. 

Цифровим пристроям сучасних РЕЗО, як об'єктам контролю, притаманні наступні 
особливості: висока інтеграція логічних елементів на кристалі, підвищена прихованість 
процесів деградації, виникнення та розвитку дефектів. При рішенні задач технічного 
діагностування цифрових пристроїв ці особливості знижують їх ефективність при 
використанні існуючих методів технічного діагностування, а в деяких випадках роблять їх 
непридатними з точки зору одержання відповідних параметрів діагностування (вірогідність 
прийняття рішення, час діагностування і т.і.). 

Своєчасне виявлення й усунення причин відмов радіоелектронної техніки на місці 
експлуатації приводить до підвищення кількісних характеристик надійності і зниженню 
витрат на їх експлуатацію. Проведення їх якісного діагностування покладається на вбудовані 
системи технічного діагностування. 

Метою статті є підтвердження необхідності вдосконалювати існуючі та розробляти 
нові методи діагностування цифрових пристроїв, побудованих на новій елементній базі – 
інтегральних мікросхемах (ІМС). 

Виклад основного матеріалу. На етапі проектування ТЕЗ РЕЗО задача введення 
контрольних точок і визначення їх кількості з метою діагностики цілком вирішується. З 
іншого боку, збільшення числа діагностичних параметрів і контрольних точок, які 
використовуються для забезпечення достовірності контролю ускладнює апаратуру і збільшує 
загальний час пошуку і локалізації несправних ТЕЗ. Для пристроїв РЕЗО, виконаних на 
цифровій елементній базі третього і четвертого поколінь, частка цього часу ще більш 
зростає, що обумовлюється специфічними особливостями побудови і фізико-хімічними 
властивостями їх елементної бази. Очевидно, що виникає потреба в розробці і використанні 
методів технічного контролю,  а на їх основі пристроїв,  які дозволяють скоротити число 
контрольних точок і діагностичних параметрів (при виконанні умови забезпечення 
необхідної достовірності контролю), з метою зменшення часу на пошук і локалізацію 
несправних цифрових ТЕЗ і спрощення апаратури контролю. Таким чином, актуальність 
теми визначається жорсткістю вимог до часових і економічних показників працездатності 
пристроїв РЕЗО, виконаних на цифровій елементній базі. Раціональним є випадок, коли 
об'єкт діагностування (ОД) містить тільки одну контрольну точку, у якій вимірюється один 
діагностичний параметр, проаналізувавши який, можна зробити висновок про працездатність 
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об'єкта. Таким чином, задача мінімізації кількості контрольних точок і діагностичних 
параметрів, які забезпечать діагностування ТЕЗ з необхідною якістю, є важливою науково-
технічною задачею[1].  

Складність електронних виробів, що випускаються промисловістю, а також їх кількість 
зростає так стрімко, що важко уявити розробників засобів, які впоралися б із своїми 
задачами, маючи на озброєнні лише напівавтоматизовані й інтуїтивні методи виявлення та 
пошуку несправностей. При цьому, нерідко, вимоги до процесів діагностування входять в 
протиріччя з фізичними можливостями сучасних цифрових пристроїв, які обмежені як за 
швидкодією, так і за використанням машинної пам’яті. Вихід із цього положення – 
удосконалення й розроблення нових нестандартних методів розв’язання задач 
діагностування з подальшою автоматизацією на базі сучасної вимірювальної й 
обчислювальної техніки[2]. 

У процесі виробництва, експлуатації й збереження об'єктів у них можуть з'являтися й 
накопичуватися несправності. Деякі з них приводять до того, що об'єкт перестає відповідати 
технічним вимогам, які до нього висуваються. 

Перед використанням об'єкта за призначенням необхідно знати, чи є в ньому 
несправності, що можуть бути причиною порушення його нормальної роботи. З відповіддю 
на це питання пов'язаний процес виявлення несправності. Він деталізується в залежності від 
режиму й особливостей використання об'єкта і, відповідно до цього, виділяються такі задачі 
виявлення несправності: 

- перевірка справності, метою якої є розбраковування, що дозволяє відокремити справні 
вироби від несправних. ОД справний, якщо він задовольняє всі технічні вимоги; 

- перевірка працездатності, метою якої є з'ясування, чи буде об'єкт виконувати ті 
функції, для реалізації яких він створений; 

- перевірка правильності функціонування, метою якої є виявлення несправностей, що 
порушують правильну роботу об'єкта, застосовуваного за призначенням, у даний момент 
часу[2]. 

Класифікація ІС до кінця не устаткувалась, що зумовлено, насамперед, високою 
динамікою розвитку цифрової електроніки, постійним розширенням номенклатури ІС, їх 
багатофункціональністю, появою нових і трансформацією наявних різновидів ІС. Це 
призводить до певних різночитань і суб'єктивізму у виборі критеріїв класифікації, 
трактуваннях їх наповнення і т.п. 

Першим комерційно успішним КМОП-сімейством були КМОП-схеми серії 4000 (4000-
series CMOS). Перевагою схем серії 4000 була мала розсіює потужність, але вони були 
досить повільними і їх було не просто зістикувати з найбільш популярним в той час 
логічним сімейством - біполярними ТТЛ-схемами. Перші два KMOН 1-сімейства серії 74 - це 
сімейства НС (швидкодіючі КМОН-схеми: High-speed CMOS) і НСТ (сумісні з ТТЛ 
швидкодіючі КМОН-схеми: High-speed CMOS, TTL compatible). У порівнянні з вихідним 
сімейством 4000,  схеми сімейств НС і НСТ володіють більш великою швидкодією і мають 
кращі значення токів. Схеми сімейства НСТ працюють з напругою живлення і їх можна 
використовувати спільно з ТТЛ-схемами, які також працюють з 5-вольтовою напругою 
живлення[4]. 

Сімейство НС призначене для застосування в системах, що використовують тільки 
КМОН-логіку; схеми цього сімейства можуть працювати з будь-яким напругою живлення від 
2  до 6  В.  При більш високій напрузі підвищується швидкодія,  а при більш низькому -  
знижується споживана потужність [4]. 

У 80-і і 90-і роки з'явилося кілька нових сімейств КМОП-схем. Двома останніми і, 
ймовірно, найбільш універсальними родинами є VHC (КМОП-схеми з підвищеною 
швидкодією; Very High-speed CMOS) і VHCT (сумісні з ТТЛ КМОП-схеми з підвищеною 
швидкодією;  Very  High-speed  CMOS,  TTL  compatible).  Схеми цих родин працюють 
приблизно вдвічі швидше, ніж схеми сімейств НС/НСТ при збереженні сумісності зі своїми 
попередниками. 
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Подібно сімейств НС і НСТ, сімейства VHC і VHCT відрізняються одне від іншого 
тільки допустимими вхідними рівнями; вихідні характеристики у них збігаються[9]. 

Однією з характеристик ВІС є енергетичні характеристики. Оцінюючи ці 
характеристики для типових напівпровідникових ВІС можна зробити висновок, якщо 
припустима потужність, яка розсіюється кристалом ІС, ВІС чи НВІС складає кpP , а площа 

кристала дорівнює кpA , то обмеження на споживану потужність Рел і площа окремих 

елементів елА  виражаються рівняннями [8]: 
,N/PP елкрел £  

,N/АА елкрел g£  

де елN  – число елементів в крислаті; 
g  – доля зайнятої ними площі кристалу. 
Сучасний етап розвитку мікросхемотехніки характеризується вимогами, що зростають 

до зменшення споживаної потужності елР  і площі елА  елементів. 
Електричні перешкоди, що діють на елементи всередині ВІС, НВІС, МП ВІС (далі 

просто ВІС), мають відносно невелику величину внаслідок малої довжини з'єднань, на яких 
вони індукуються. Більшість елементів у ВІС має невелике число навантажень 54-=£ Nn , 
де N – коефіцієнт розгалуження елемента, і малу ємність навантаження 5...1н =C  пФ і 
менше. Таким чином, всередині ВІС можна використовувати елементи з пониженими 
значеннями логічного перепаду ,лU  якщо при цьому забезпечуються малі споживана 
потужність елP , площа елА  і середня затримка 3t  при відносно невеликій ємності 
навантаження нC  [3]. 

Одним з перспективних способів підвищення швидкодії і зниження потужності 
елементів ВІС є зменшення перепаду логічного сигналу лU  і напруги живлення Е  [3]. 
Однак це знижує завадостійкість мікросхем. Тому доцільно використовувати сигнали з 
підвищеним перепадом лU  в елементах на вході і виході ВІС,  а в середині ВІС –  з малим 
перепадом, де перешкоди відносно малі. Для реалізації двох значень логічного перепаду у 
ВІС використовуються елементи трьох видів: елементи з малим логічним перепадом '

лU  у 
внутрішній структурі ВІС, вхідні буферні елементи (вхідні транслятори) з відносно високим 
порогом переключення, які забезпечують необхідну завадостійкість стосовно перешкод у 
зовнішніх електричних колах і потужні вихідні буферні елементи (вихідні транслятори), які 
формують у зовнішніх електричних колах досить великий перепад лU . При використанні 

двох значень логічного перепаду лU  і '
лU  узагальнена структура ВІС має вид, показаний на 

рис.1.[3]. 
Всередині ВІС використовуються різні варіанти схем елементів ТТЛ, І2Л, ЕЗЛ з малим 

логічним перепадом '
лU , що задовольняють заданим обмеженнями на значення елP  і елА . 

Мінімальне значення логічного перепаду складає 200150minл -=U  мВ [3]. Для зменшення 

величини споживаної потужності ці елементи мають знижену напругу живлення: 32' -=E  В. 
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Рис. 1. Узагальнена структурна схема напівпровідникової ВІС 
 
Величина перепаду лU  в зовнішніх електричних колах визначається необхідними 

значеннями завадостійкості +
пU , -

пU  [3, 8]: 
00

пп UVU -=+ , 
1

п
1

п VUU -=- , 

плпп UUUU D-=+ -+ . 

де 01
л UUU -=  – логічний перепад; 

1
п

0
пп VVV -=D  – зона безпосередності елемента; 

0
пV , 1

пV  – рівні переключення елементів; 
+
пU , -

пU  – припустимі значення завади при напругах високого і низького рівнях на 
вході. 

Вхідні сигнали з перепадом лU надходять на вхідні буферні елементи, поріг 

переключення яких має величину, достатню для забезпечення необхідних значень +
пU , -

пU . 

На їх виходах формуються сигнали, які мають рівні U1, U0  і перепад '
лU  такі самі,  як у 

елементів внутрішньої структури. Таким чином, вхідні буферні елементи передають 
логічний сигнал зі зміною його перепаду і тому називаються вхідними трансляторами. 

Вихідні буферні елементи (транслятори) повинні перетворювати логічні сигнали з 
малим перепадом '

лU , що надходять від елементів внутрішньої структури ВІС, у вихідні 
сигнали з перепадом лU . Крім того, вихідні транслятори повинні забезпечити досить великі 

вихідні струми 0
нI  і 1

нI , які необхідні для забезпечення нормальної роботи пристроїв, які є 
навантаженнями мікросхеми. Щоб не відбувалося істотної затримки вихідного сигналу, 
вихідні транслятори повинні мати досить високу швидкодію при значному ємнісному 
навантаженні. Схеми вхідних і вихідних трансляторів за структурою і параметрами 
відрізняються від схем елементів всередині ВІС. Для їх живлення частіше використовується 
напруга Е =4,5…5,0 В. 

В мікросхемах ТТЛ структури в якості вхідних трансляторів використовуються схеми 
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зі складним інвертором (рис. 2, а) або його варіанти [3]. В якості вихідних трансляторів, в 
мікросхемах ТТЛ структури, найчастіше використовують схеми зі складним інвертором 
(рис.  2,  а),  а в разі потреби підключення виходів декількох мікросхем ТТЛ до загальної 
магістралі – схеми з трьома станами виходу (рис. 2, б). 

У мікросхемах на елементах МОН і КМОН структур можливість зниження напруги 
живлення, для зменшення споживаної потужності обмежується значеннями граничної 
напруги 0

пV  [3]: 

.)3...2( 0
пVE ³  

В цих мікросхемах зниження E  і відповідно перепаду лU  не призводить до 
підвищення швидкодії, тому що поряд зі зменшенням перепаду напруги EU »л , на 
паразитної ємності - пC  зростає постійна часу її перезаряду t  [3]: 

)(/1~ 0
пVEb -t , 

де b  – питома крутизна МОН - транзисторів. Тому в ВІС на МОН-транзисторах усі 
елементи звичайно мають однакову напругу живлення E . 

а)       б) 

Рис. 2. Схеми трансляторів ВІС ТТЛ структури: 
а) вхідних; б) вихідних 

 
В якості вихідних елементів, які повинні перезаряджати значну ємність навантаження, 

використовуються складні інвертори (рис. 3,  4.) принцип дії яких аналогічний принципу дії 
складних інверторів ТТЛ [3]. Оскільки )L/Z(~b kk , де kZ  і kL  – відповідно ширина і 
довжина каналу МОН-транзисторів, то для збільшення швидкодії при значному ємнісному 
навантаженні, МОН-транзистори у вихідних елементах мікросхем МОН і КМОН структур, 
створюють підвищене відношення kk LZ / , тобто вони виготовляються зі значно більшою 
шириною каналу kZ , на відміну від транзисторів у внутрішній структурі ВІС. У результаті 
чого вихідні елементи мають у кілька разів більшу площу і споживану потужність [3,8]. 

Таким чином, найбільш енергонасиченими елементами напівпровідникових ВІС є: для 
ТТЛ структур елементи вхідних і вихідних трансляторів на базі схем зі складним інвертором; 
для МОН і КМОН структур елементи вихідних трансляторів на базі складного інвертора. 
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Рис. 3. Схеми базових вихідних трансляторів ВІС n-МОН структури: 
а) на інверторах; б) з трьома станами виходів 
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Рис. 4. Схеми базових вихідних трансляторів ВІС КМОН структури: 

а) на комплементарних парах транзисторів; б) з трьома станами виходів 
 

При контролі технічного стану цифрових ВІС, перевіряти значення сигналів на виходах 
необхідно в строго визначені проміжки часу, коли на виходах встановиться визначений 
рівень або логічного „0” або логічної „1”. Виходячи з цього, варто розглядати енергетичні 
процеси, що протікають у ВІС, тільки в сталому режимі.  

Базовим логічним елементом вхідних і вихідних трансляторів напівпровідникових ВІС 
ТТЛ структури є схема І-НІ зі складним інвертором (рис. 5). Схема складається з вхідного 
каскаду (багатоемітерний транзистор VT0), вихідного каскаду (транзистори 2VT , 3VT , 
резистор R3, діод VD3) та каскаду, що розчіплює фазу (транзистори 1VT , 4VT , резистори 
R1, R2, R4). Каскад, що розчіплює фазу, забезпечує управляючі сигнали для протифазного 
переключення вихідних транзисторів. Вихідний каскад формує струми навантаження нI  в 
станах логічного „0” або „1”, а при необхідності забезпечує високий вихідний опір - третій 
стан (рис. 2.2, б). 
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Рис. 5. Схема базового елемента І-НІ зі складним інвертором 
 
Резистор R3 служить для обмеження струму у вихідному каскаді під час перемикання 

схеми, коли транзистор VT2 ще перебуває в режимі насичення, а транзистор VT3 уже 
відкрився. Діод 3VD  призначений для зсуву рівня, що забезпечує надійне запирання 
транзистора 3VT . 

Аналіз фізичних процесів в елементі І-НІ в сталому режимі показав: 
1.  При подачі на його m0 входів низького потенціалу Uвх=U0,  а на інші (m-m0) входів 

високого потенціалу U1>Vп, де m – кількість входів, а Vп – поріг перемикання складного 
інвертора. Відкриті m0 емітерних переходів і колекторний перехід транзистора VT0. 
Потенціал на базі транзистора VТ0 дорівнює Uб1=(Uвх+U*), а на базі транзистора VT1 
Uб1=(Uвх+Uзал.  0)<U*, де Uзал.  0 - залишкова напруга на насиченому транзисторі VT0, а U* - 
величина спадання напруги на відкритому p-n переході транзистора i діода VD3. 
Транзистори VT1, VT2, VT4 закриті, а транзистор VT3 відкритий, на виході підтримується 
високий потенціал U1, значення якого визначається виразом [3]: 

*UERI*UEU 232 1
н

1 -»--= ,    (1) 

де 1
нI  - вихідний струм елемента, що тече в навантаження. 

2. При збільшенні значення Uвх=U0 на m0 його входах - потенціали Uб0 і Uб1 
зростають, поки Uвх не досягне значення Vп, що визначається виразом [3]: 

0 зал2 UUV *
п -= . 

При цьому Uб0=3U*, Uб1=2U*, Uб2= Uб3=U*, і транзистори VT1, VT2, VT4 
відкриваються. Починає протікати колекторний струм транзистора VT1, внаслідок чого 
потенціали Uк1 і Uвих=(Uк1-2U*) зменшуються. При подальшому збільшенні Uвх 
потенціали Uб0, Uб1, Uб2, Uб4  зберігають досягнуті значення, емітерні переходи VT0 
защіпаються. Транзистор VT1 входить у режим насичення. В цьому випадку струми 
транзистора, згідно [3], визначаються виразом: 

0
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де '
Ib  - інверсний коефіцієнт підсилення струму для кожного з емітерів транзистора 

VT0; 
m – кількість входів транзистора VT0. 
Потенціал Uк1 встановлюється на рівні (U*+Uзал 1)»  U*. В базу VT2 надходить струм 
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Iбн2, що викликає його насичення [3]: 

Iбн2=Iбн1+Iкн1 - (Iбн4+Iкн4)»  Iбн1+Iкн1 - 
2

*

R
U .     (4) 

На виході елемента встановлюється низький потенціал U0, і згідно [3], визначається 
виразом: 

0
вихU =Uзал 2=Uке 2+ kkrI 2 кн  ,    (5) 

де ккr  - об'ємний опір колекторного шару; 

'

'

T2 ке
β

1β
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I

IpU
+

j= ; 

p – фактор, величина, що характеризує відмінність реального струму від ідеального; 
jT – температурний потенціал; 

02 кн »kkrI  (тому, що транзистор VT2 знаходиться у відсічці). 
Різниця потенціалів між колектором VT1 і виходом елемента недостатня для 

відмикання послідовно включених VT3 і VD3: 
Uк1-Uвих=U*+Uзал 1-Uзал 2»  U*<2U*. Тому VT3 і VD3 закриті і колекторний струм 

дорівнює: 
Iкн2= 0

нI  ,      (6) 

де 0
нI  - вихідний струм, що надходить від навантаження. 

В розрив корпусної шини логічного елемента додамо опір Rконтр. Тоді схема базового 
елемента І-НІ зі складним інвертором буде мати вигляд, як показано на рис. 6. 
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Рис. 6. Схема базового елемента І-НІ з додатковим опором 
 
Аналіз фізичних процесів в елементі І-НІ з додатковим опором показав:  
1. У випадку, коли на виході складного інвертора підтримується рівень 1U , 

транзистори VT1, VT2, VT4 закриті, а транзистор VT3 відкритий. Через Rконтр протікають 
струми витоку транзисторів VT2, VT4, струми 1кI  і 1

нI . Струмом 1кI , що надходить у базу 
VT3, можна зневажити тому що R1>>R3. Струми витоку розраховуються по формулі [7]: 

із0від квит 1
1

g
IN

N III +
aa-

a-
= , 

де Iк від – струм відсічення колектора; 

Na  – коефіцієнт передачі струму емітера транзистора в нормальному активному 
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режимі ( »aN  0,95…0,98); 

Ia  – коефіцієнт передачі струму колектора транзистора в нормальному активному 
режимі,  

Ig0із – струм генерації в ізолюючому переході [7]. Струми витоку транзисторів, які 
перебувають у відсіченні, дуже малі, тому ними також можна зневажити. Значення струму 

1
нI  визначається [3]: 

                                          
0

)( *'
1
н R

UEI I -b
= .      (7) 

Таким чином, з урахуванням (7), величина спадання напруги на опорі Rконтр 
визначається  
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2.  У випадку,  коли на виході складного інвертора підтримується рівень –  U0,  
транзистори VT1, VT2, VT4 відкриті, а транзистор VT3 закритий. Через Rконтр протікають 
наступні струми: Iбн2, Iкн4, Iбн4 які визначається згідно (4),  і струм Iкн2, що визначається 
виразом (6). Сумарний струм Iконтр дорівнює: 

Iконтр= Iбн2 + Iкн4+ Iбн4 + Iкн2. 
Використовуючи вираз (4), величина спадання напруги на опорі Rконтр дорівнює: 

( ) контр
0
н1кн1бн

0
контр RIIIU ++= . 

Користуючись виразами (2, 3, 6) одержимо значення напруги в контрольній точці, коли 
на виході ЛЕ підтримується значення U0, яке дорівнює 
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На підставі розглянутих фізичних процесів можна визначити енергетичні 
характеристики вихідного каскаду на виході і в контрольній точці Rконтр базового логічного 
елемента транслятора ВІС ТТЛ структури. Логічні рівні вихідного каскаду на підставі (1, 5) 
визначаються наступним виразом 
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Значення напруги в контрольній точці, на підставі (8, 9), які відповідають логічним 
рівням на виході ЛЕ дорівнюють: 
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Коли вихід  базового елемента навантажений на декілька навантажень (рис. 7), (вихід 
приєднаний до декількох елементів – навантажень DD1 – DDn, де n - кількість 
навантажень) то, коли на виході елемента сигнал низького рівня U0 в схему логічного 
елементу надходять струми 0

нI  від усіх n елементів – навантажень, (рис. 7 а), тоді  
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де 0
вхI  – значення вхідного струму, що витікає з навантаження при Uвх=U0 [1]. 



 

 29 

Значення 0
вхI , згідно [3], визначається 
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Коли на виході логічного елемента присутній рівень сигналу високого рівня U1, (рис. 
7  б),  з схеми витікає струм високого рівня 1

нI , що надходить на n входів елементів – 
навантажень, Таким чином,  
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де 1
вхI  – значення вхідного струму, що втікає в навантаження при Uвх=U1 [1]. Значення 

1
вхI = 1

нI  визначається згідно (7) [3]. 
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Рис. 7. Розподіл струмів на виході транслятора:  
а) при низькому вихідному логічному рівні; б) при високому логічному рівні 

 
На підставі (11, 12, 13, 14) отримаємо значення напруги в контрольній точці: 

ï
ï
ï
ï

î

ï
ï
ï
ï

í

ì

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ -
=

÷
÷
÷
÷
÷

ø

ö

ç
ç
ç
ç
ç

è

æ

--+
+

+
-

+
-+

=

å

å

=

=

.
0

)(β

;

0
)](β)(1[

10
)3)(β1(

контр
1

*'
 1

контр

контр

1  0

*'
  0

**'

0
контр

R
R

UEU

R

Rm
UEmm

R
UE

R
UEm

U

n

i i

iI

n

i ii

iIii

I

 

 
 
 
 

(15) 
 

 
Таким чином, вирази (10, 11) являють собою діагностичну модель базового логічного 

елемента транслятора ВІС ТТЛ структури в сталому режимі, що навантажений на одне 
навантаження.  

Вирази (10, 15) є діагностичною моделлю базового логічного елемента транслятора ВІС 
ТТЛ структури в сталому режимі, навантаженого на n елементів (навантажень). 

Дані ДМ описують взаємозв'язок рівнів сигналів на виході ЛЕ і рівня сигналу в КТ 
залежно від кількості навантажень з яким з'єднаний даний логічний елемент [5, 6]. 
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Таким чином дослідження перехідних процесів шини живлення ІС дозволяє 
автоматизувати процес діагностування і істотно зменшити час локалізації відмовившого 
елемента. При цьому аналізуються сигнали в шині живлення, що виникають при 
переключенні логічних елементів з одного стану в інший. Одним із шляхів підвищення 
достовірності системи технічного діагностування є перетворення діагностичної інформації 
від звичайної, просторово часової форми її подання до частотно-спектральної формі, в якій 
інформація зберігається, передається по лініях зв'язку і обробляється. Сутність дослідження 
полягає в тому, що при переключенні вхідних або вихідних каскадах ІС, які являють собою 
найбільш енергонасиченими у шині живлення протікають перехідні процеси, які за своїми 
параметрами співпадають за часом з параметрами вхідних сигналів, а аналіз цих сигналів в 
частотній області за допомогою математичного апарату вейвлет-аналізу одночасно з 
вихідними реакціями дозволяє досягти високої достовірності прийняття рішення щодо 
технічного стану й локалізації дефекту. 

Проведений аналіз спектрів сигналів, які виникають у ланцюзі живлення при 
перемиканні логічних елементів цифрових пристроїв для різних технологій, показав, що 
спектр сигналу є достовірним джерелом діагностичної інформації.  

Висновок. Таким чином, запропонований новий метод технічного діагностування 
цифрових типових елементів заміни з використанням перехідних процесів шини живлення 
ІС в частотній області забезпечить діагностування цифрових ТЕЗ РЕЗО з високою 
достовірністю при мінімальних матеріальних і часових витратах. 
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д.т.н., проф. Жердев Н.К., Савран В.А. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МЕТОДА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ЦИФРОВЫХ ТИПОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАМЕНЫ ПО ФОРМАТНЫМ ЧАСТОТАМ 

ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА В ШИНЕ ПИТАНИЯ 
 
В статье предлагается необходимость решения научной задачи, которая заключается в 

обосновании возможности применения нового метода диагностирования цифровых типовых 
элементов замены с использованием переходных процессов в шине питания. Преимуществом 
этого метода является возможность использовать спектр енергодинамичних импульсов, 
возникающих в шине питания цифровых устройств для проверки их работоспособности. Для 
этого приводится классификация современных цифровых интегральных микросхем, анализ 
существующих методов диагностирования цифровых типовых элементов замены, их основные 
преимущества и недостатки, решения задач контроля работоспособности цифровых типовых 
элементов замены. 

Ключевые слова: типовые элементы замены, интегральные микросхемы, цифровые 
устройства, переходный процесс в шине питания. 
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CONCEPTUAL BASES METHODS OF DIAGNOSING A MODERN DIGITAL STANDARD 
ELEMENTS OF FORMAT REPLACEMENT FREQUENCY TRANSIENTS IN POWER BUS 

 
The article suggests the need to address scientific problem, is to substantiate the possibility of a new 

method of diagnosing digital typical elements of replacement using transients tire supply. The advantage 
of this method is to use a range of enerhodynamichnyh impulses arising in the tire supply digital devices 
to test their efficiency. For this classification provides a modern digital integrated circuits, analysis of 
existing methods for diagnosing digital typical elements of replacement, their main advantages and 
disadvantages, problem solving efficiency control digital typical elements of replacement. 

Keywords: typical elements of replacement, integrated circuits, digital devices, the transition process 
in the tire supply. 

 



 

 32 

УДК 004.94:621.315.592                                               д.т.н., проф. Казаков А.И. (ОНПУ) 
Шаповалов Г.В. (ОНПУ) 

Краева О.О. (ОНПУ) 
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ 

 
Проблемы получения и исследования структурированных функциональных материалов 

микроэлектроники, имеющих оптимальные свойства для реализации практических задач, 
являются актуальными в настоящее время. При определенных условиях в многокомпонентных 
твердых растворах полупроводников возможно формирование периодических 
пространственных структур. Для твердых растворов y1yx1x SeTeHgCd --  были определены 
матрицы высших производных свободной энергии Гиббса со второй по восьмую включительно, 
что позволило рассчитать сечения пространств сосуществования фаз различных порядков, был 
проведен анализ полученных результатов моделирования. 

Ключевые слова: микроэлектроника, периодические пространственные структуры. 
 
В современной микро- и наноэлектронике большое внимание уделяется возможностям 

получения периодических упорядоченных структур на основе многокомпонентных 
полупроводниковых материалов. Многокомпонентные полупроводниковые материалы на 
основе соединений типа 62BA  перспективны для современной оптоэлектроники, так как 
позволяют создавать устройства, работающие в широком спектральном диапазоне - от 
инфракрасного до ультрафиолетового. Однако в многокомпонентных твердых фазах 
возможна утрата термодинамической стабильности по отношению к флуктуациям состава, 
что приводит к появлению метастабильных или нестабильных состояний 
многокомпонентных твердых растворов. Появление критических явлений в нестабильных 
твердых фазах, приводит к деградации свойств оптоэлектронных приборов. 

Твердые растворы на основе y1yx1x SeTeHgCd --  являются перспективным  материалом 
для изготовления инфракрасных фотоприемников, чувствительных в диапазоне длин волн 1-
20 мкм [1] для оснащения автоматизированных систем и различных приборов. Несмотря на 
достигнутый прогресс в технологии этого материала и его успешное использование остается 
немало открытых вопросов, относящихся к термодинамическим свойствам этого твердого 
раствора. Из-за высокой подвижности компонентов и дефектов сплава главной проблемой 
при выращивании, обработке и использовании фотоприемников на основе y1yx1x SeTeHgCd --  
является его термодинамическая стабильность. 

Современные методы компьютерного моделирования, привлеченные для анализа 
процессов возникновения самоорганизовано образующихся упорядоченных структур, 
позволяют рассчитать многомерные фазовые диаграммы, учитывающие возможность 
существования бифуркационных пространств, критических пространств и пространств 
сосуществования фаз различных порядков. Анализ особенностей потенциальных функций 
нескольких параметров порядка, входящих в выражение свободной энергии 
рассматриваемой системы, основанный на термодинамическом подходе к описанию фазовых 
переходов в многокомпонентных системах, позволяет использовать теорию катастроф для 
самоорганизующихся систем, рассматривая ее как обобщенную форму теории фазовых 
переходов Гинзбурга-Ландау [2]. 

Для построения уравнения состояния системы формируется некоторое n-мерное 
многообразие в соответствующем пространстве. При этом пространства сосуществования 
фаз возникают тогда,  когда одно стабильное состояние системы сосуществует с другим 
стабильным состоянием. По принципу Максвелла процесс возникновение такого 
пространства является фазовым переходом первого рода, для которого характерны наличие 
двух или несколько глобальных минимумов анализируемой потенциальной функции с 
одинаковой глубиной. При определенных условиях внутри изучаемого фазового 
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пространства могут возникать бифуркационные подпространства, в которых стабильность 
фазы нарушается. В тех областях, где две различные фазы становятся идентичными, могут 
возникать пространства сосувования фаз второго порядка. Пространства сосуществования 
фаз порядка три и четыре образуются соответственно при наличии трех или четырех 
идентичных фаз.  

Целью работы является расчет высших производных свободной энергии Гиббса 
нескольких параметров порядка со второй по восьмую включительно на основе метода 
матрично-векторного дифференцирования многомерных систем [2, 3] в рамках 
термодинамического моделирования для четырехкомпонентного твердого раствора 

y1yx1x SeTeHgCd -- , позволяющий предположить возникновение в рассматриваемом растворе 
критических пространств порядка два, три и четыре. Расчеты проводились в рамках модели 
регулярного раствора с учетом смешения атомов в двух подрешётках [4]. 

Анализ четырехкомпонентного твердого раствора y1yx1x SeTeHgCd -- ,  как системы с 
предполагаемым существованием многих фаз, был проведен на основе обобщения условий 
существования стабильных фаз [2] для случая концентрационного пространства с 
размерностью четыре, что позволило проверить возможность возникновения в 
рассматриваемом твердом растворе пространств сосуществования фаз.  

Свободная энергия Гиббса исследуемого твердого раствора рассматривалась в рамках 
используемой в работе модели как смесь четырёх гипотетических бинарных соединений: 

)X,X,X,G(X=G BDADBCAC ,                                                      (1) 

где ijX - концентрации бинарных компонентов. Если предположить, что разнородные 
атомы по узлам соответствующих подрешеток распределяются случайным образом, 
выражения для концентраций бинарных компонентов принимают вид [3]:  

 
xy,=Xy),x(=Xx)y,(=Xy),x)((=X BDBCADAC ---- 1111                 (2) 

где x  и y - концентрационные параметры.  
С целью анализа рассматриваемого сплава на вероятность возникновения критических 

пространств и пространств сосуществования фаз были получены и исследованы 
аналитические выражения для высших производных свободной энергии системы по 
параметрам порядка ix . Высшие производные с третьей по восьмую включительно для 
энергии Гиббса твердого раствора y1yx1x SeTeHgCd --  по концентрационным параметрам были 
рассчитаны с использованием методов матрично-векторного дифференцирования 
многомерных систем. Для получения матриц высших производных применялся метод 
прямых сумм [4, 5]. 

Алгоритм расчета высших производных свободной энергии состоял из 
последовательных вычислений компонентов производных порядка n по соответствующим 
концентрациям, составления матриц компонентов производных, расчета их определителей и 
построения нулевых контуров. Более детально, из полученнных в рамках модели 
регулярного раствора [6] аналитических выражений для вторых производных свободной 
энергии твердого раствора y1yx1x SeTeHgCd -- , формировалась матрица размерностью 4х4: 
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где ijм - вторые производные свободной энергии Гиббса, А2 – матрица Гессе. 
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На следующем шаге элементы ijм  матрицы А2 дифференцировалась по четырем 
концентрациям ijX . В результате дифференцирования были получены четыре матрицы 

ji

2

dX
dA

,

частных производных третьего порядка размером 4х4, где DCjBAi ,,, == . Далее, с 

использованием метода прямых сумм формировалась блочно-диагональная матрица полной 
третьей производной свободной энергии исследуемой системы:  
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Детерминант полученной матрицы 3А  определялся как произведение детерминантов 
матриц частных производных, находящихся на главной диагонали: 

433323133 detdetdetdetdet AAAA=A ××× ,                                         (5) 
Аналогичным образом были получены матрицы полных производных свободной 

энергии системы высших порядков с четвертой по восьмую включительно и 
соответствующие им аналитические выражения для детерминантов iAdet , где i – порядок 
производной. Для получения этих выражений использовалась система компьютерной 
математики Maxima [7]. 

Полученные аналитические выражения для детерминантов матриц высших 
производных свободной энергии были использованы для численных расчетов положения 
нулевых контуров рассматриваемых производных. Для этого значения концентрационных 
параметров x  и y в диапазоне от 0 до 1 с заданным шагом подставлялись в выражения для 
детерминантов матриц iА . Точки, удовлетворяющие условию 0det =Ai , отображались на 
сечении существования твердых растворов диаграммы состояния. Далее определялись 
области, в которых значения соответствующих детерминантов принимали положительные 
или отрицательные значения. Области с положительными значениями изображались 
светлым цветом, области с отрицательными значениями детерминантов – более темными. 

Исследование полученных положений нулевых контуров высших производных 
свободной энергии Гиббса на сечении существования диаграммы состояния исследуемой 
системы дает возможность оценки возникновения стабильных периодических структур в 
объёме твердого раствора yyxx SeTeHgCd -- 11 . Для расчета точек, соответствующих 
пространствам сосуществования фаз порядка два использовалось условие [2]: 
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432 ,                                        (6) 

в соответствии с которым рассматривались полученные нулевые контура детерминантов 
матриц производных свободной энергии по концентрациям до третьей производной 
включительно и положительная сигнатура четвертой производной. Точки, образующие 
пространства сосуществования фаз порядка три, определялись на фазовой диаграмме в 
соответствии с условием: 
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Для построения пространств сосуществования фаз порядка четыре использовалось, 
соответственно, условие: 
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872                                    (8) 

На рис. 1-4 представлены рассчитанные положения на сечениях фазовых диаграмм 
нулевых контуров высших производных свободной энергии Гиббса для твердого раствора 

yyxx SeTeHgCd -- 11  по концентрационным параметрам, а также области существования  
соответствующих производных при температуре 473 К. На диаграмме показаны три области 
существования производных. Темным цветом отмечены области, в которых производные 
принимают отрицательные значения, светлым цветом – области, где производные имеют 
положительные значения и белым – области, где производные не существуют. 
Термодинамические параметры, использованные в расчетах, приведены в таблице 1.  

Таблица 1 
Параметры взаимодействия в твердой фазе для квазибинарных систем 
Квазібінарна система Параметр взаємодії S

jkij-a , Дж/моль [8] 
HgTe-HgSe 2930  
CdTe-CdSe 6276 
CdTe-HgTe 5858 
CdSe-HgSe 9151 

 
 

 

  

а б 
 

Рис. 1. Сечение существования твердых растворов диаграммы состояния системы 
SeTeHgCd --- .  Показаны  вторая (а)   и третья (б)  производные свободной  энергии Гіббса 

при температуре 473 К. Темным цветом отмечены области, в которых производные 
принимают отрицательные значения, светлым цветом – области, где производные имеют 
положительные значения и белым – области, где производные не существуют 
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а б 
Рис. 2. Сечение существования твердых растворов диаграммы состояния системы 

SeTeHgCd --- . Показаны  четвертая (а)  и пятая (б) производные свободной энергии Гіббса 
при температуре 473 К. Темным цветом отмечены области, в которых производные 
принимают отрицательные значения, светлым цветом – области, где производные имеют 
положительные значения и белым – области, где производные не существуют 

а б 
 
Рис. 3. Сечение существования твердых растворов диаграммы состояния системы 

SeTeHgCd --- . Показаны шестая (а) и седьмая (б) производные свободной энергии Гіббса 
при температуре 473 К. Темным цветом отмечены области, в которых производные 
принимают отрицательные значения, светлым цветом – области, где производные имеют 
положительные значения и белым – области, где производные не существуют 
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На рис. 4б показаны составы твердого раствора yyxx SeTeHgCd -- 11 , для которых 
возможно возникновение пространств сосуществования фаз порядка два в соответствии с 
условием (6), что может привести к возникновению одномерной модуляции состава. На рис. 
5а и 5б показаны составы, в которых возможно возникновение пространств сосуществования 
фаз порядка три и четыре, отвечающие условиям (7) и (8) соответственно.  

 

а б 
Рис. 4. Сечение существования твердых растворов диаграммы состояния системы 

SeTeHgCd --- . Показана восьмая производная свободной энергии Гіббса (а) и составы 
твердого раствора yyxx SeTeHgCd -- 11  (б), в которых могут возникать пространства 
сосуществования фаз порядка 2 (показаны темным цветом) при температуре 473 К 

  

а б 
Рис.5. Сечение существования твердых растворов диаграммы состояния системы 

SeTeHgCd --- . Темным цветом показаны составы, в которых могут возникать пространства 
сосуществования фаз порядка 3 (а) и 4 (б) при температуре 473 К 
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Результаты расчетов показывают, что по мере увеличения порядков производных 

наблюдается изменения положений нулевых контуров высших производных твердого 
раствора yyxx SeTeHgCd -- 11 . Области, где производные принимают положительные и 
отрицательные значения так же изменяются. 

В работе были получены аналитические выражения для полных высших производных 
свободной энергии твердого раствора y1yx1x SeTeHgCd -- , численно определены и построены 
на соответствующих сечениях диаграммы состояния исследуемой системы положения 
областей существования производных и их нулевые контура со второй по восьмую 
производную включительно для температуры 473К. Так же были определены положения 
областей сосуществования фаз порядка два, три и четыре. 

Выводы. Полученные результаты моделирования показывают, что использование 
модели регулярного раствора для построения выражения свободной энергии Гиббса 
твердого раствора yyxx SeTeHgCd -- 11  позволяет проводить оценку положения пространств 
сосуществования фаз порядка два,  три и четыре на фазовых диаграммах.  Результаты,  
полученные в работе, позволяют сделать предположение о возможности образования в 
твердом растворе yyxx SeTeHgCd -- 11  модуляции состава различных порядков. 
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КРИТИЧНИХ ЯВИЩ  
У ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МАТЕРІАЛАХ МІКРОЕЛЕКТРОНІКИ 

 
Проблеми отримання та дослідження структурованих функціональних матеріалів 

мікроелектроніки, що мають оптимальні властивості для реалізації практичних задач, є 
актуальними в даний час. При певних умовах в багатокомпонентних твердих розчинах 
напівпровідників можливе формування періодичних просторових структур. Для твердих 
розчинів y1yx1x SeTeHgCd --  були визначені матриці вищих похідних вільної енергії Гіббса з другої 
по восьму включно, що дозволило розрахувати перетини просторів співіснування фаз різних 
порядків, був проведений аналіз отриманих результатів моделювання. 

Ключові слова: мікроелектроніка, періодичні просторові структури. 
 
 

Prof. Kazakov A.I., Shapovalov G.V., Kraeva A.A. 
MATHEMATICAL MODELING OF THE CRITICAL PHENOMENA IN FUNCTIONAL 

MATERIALS MICROELECTRONICS 
 
The problems of obtaining and investigating of microelectronics structured functional materials 

with optimal properties for practical tasks are relevant today. The formation of periodic spaces structures 
in multicomponent solid solutions of semiconductorsunder certain conditions are possible. Matrix higher 
derivatives of the Gibbs free energy from the second to the eighth inclusive of solid solutions 

y1yx1x SeTeHgCd --  have been defined. The cross sections of spaces of coexistence phases of different 
orders as a result, have been calculated. The analysis of the simulation results was done. 

Keywords: microelectronics, periodic spatial structures. 
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УДК 528.92                                                        д.т.н., проф. Катеринчук І.С. (НАДПСУ) 
 

ЦИФРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕЛЬЄФУ МІСЦЕВОСТІ  
В ЗАДАЧАХ ПОБУДОВИ СИСТЕМ РАДІОЗВ’ЯЗКУ 

 
Розроблено методику оцінки та вибору варіанту застосування засобів радіозв’язку на 

ділянці охорони державного кордону. В методиці застосовано технології побудови цифрової 
моделі місцевості; хвильовий алгоритм; методи дискретної геометрії. За допомогою методики 
розв’язуються такі задачі: визначення зони радіовидимості окремим засобом радіозв’язку на 
місцевості; визначення ділянок розташування стаціонарних (місць застосування мобільних) 
засобів радіозв’язку; за результатами порівняння тактико-технічних можливостей засобів 
радіозв’язку на визначених ділянках їхнього застосування визначити типи та оптимальну 
кількість засобів, якими забезпечуватиметься «покриття» всієї ділянки охорони державного 
кордону. 

Ключові слова: засоби радіозв’язку, цифрова модель рельєфу місцевості, державний кордон. 
 
Актуальність дослідження. Необхідність забезпечення безперервності, гнучкості 

охорони державного кордону; безперервної взаємодії сил і засобів поряд з іншими 
чинниками визначають особливу роль мережі радіозв’язку в складі системи зв’язку та 
автоматизації.  Це визначає актуальність її розвитку.  Одним із напрямів розвитку мереж 
радіозв’язку поряд з впровадженням нових систем і засобів зв’язку є підвищення 
ефективності їх функціонування за рахунок ефективного планування цих радіомереж. При 
цьому плануванні потрібне одночасне врахування розмірів радіомережі, рельєфу місцевості, 
частотного діапазону, тощо. В польових умовах та за відсутності можливості використання 
проводового зв’язку – основною стає мережа радіозв’язку. Використання мереж радіозв’язку 
у багатьох випадках, не вимагаючи значних затрат, дозволяє в короткі строки організувати 
зв’язок. Швидкі зміни обстановки на кордоні, розосередження частин та підрозділів і широке 
застосування морських з'єднань та частин, авіації та підрозділів спеціального призначення, 
керівництво під час довгострокового перебування командирів (начальників) у русі - є 
найбільш характерними рисами сучасного етапу охорони державного кордону. В цих умовах 
роль радіозв'язку незмірно зросла. Тому використання засобів радіозв’язку є необхідним і 
особливо актуальним там, де немає можливості використання мереж проводового зв’язку 
(наприклад, на значній частині південної ділянки державного кордону). На сучасному етапі 
ділянки несення служби збільшуються до меж районів і областей або відповідних регіонів. 
Тому при відсутності місцевої інфраструктури проводових мереж (магістральних каналів і 
окремих ліній зв’язку), або при відсутності можливості їх оренди більш простим способом 
організації зв’язку є використання радіозасобів. 

Аналіз останніх досліджень. Аналіз тенденцій розвитку відповідних засобів вказує на 
актуальність впровадження сучасних засобів УКХ радіозв’язку. Особливо перспективним є 
використання систем рухомого (мобільного) радіозв’язку. При формуванні нового стандарту, 
який задовольняв би вимогам до системи зв’язку (особливо це стосується стільникових 
систем), необхідно вирішити низку завдань [1-5]: планування маршрутизації інформаційних 
повідомлень; побудова географічної маршрутизації; раціональний підбір обладнання, 
вибрати місця розташування базових станцій; розробка програмного забезпечення; 
підвищення завадостійкості системи та інші.  

При розробці систем радіозв’язку для різних регіонів України надзвичайно важливим є 
імовірнісний підхід до одночасного врахування стохастичної природи трьох основних 
факторів, які впливають на вірність передачі інформації: розповсюдження радіохвиль, 
рельєфу місцевості і процесу взаємного переміщення кореспондентів [6-8].  

Вирішення завдання підвищення завадостійкості полягає у виборі значень параметрів 
системи зв’язку при яких досягається мінімальна імовірність появи помилки при прийомі 
сигналу (максимальна імовірність наявності зв’язку) і розрахунку цієї імовірності. При його 
вирішенні, звичайно, враховуються лише найбільш визначальні фактори, які впливають на 
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функціонування системи зв’язку. Одним із завдань побудови системи радіозв’язку є вибір 
(розроблення) моделей побудови цифрової карт місцевості [9-11]. 

Постановка задачі. Метою дослідження є розроблення методики оцінки та вибору 
варіанту застосування засобів радіозв’язку на ділянці охорони державного кордону. В основу 
методики покладено реалізацію таких завдань: визначення зони радіобачення окремим 
засобом радіозв’язку на місцевості; визначення ділянок розташування стаціонарних (місць 
застосування мобільних) засобів радіозв’язку; за результатами порівняння тактико-технічних 
можливостей засобів радіозв’язку на визначених ділянках їхнього застосування визначити 
типи та оптимальну кількість засобів, якими забезпечуватиметься «покриття» всієї ділянки 
охорони державного кордону. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В методиці оцінки та вибору варіанту 
застосування засобів радіозв’язку на ділянці охорони державного кордону застосовано такі 
технології, моделі та методи: технологію SRTM (Shuttle radar topographic mission) [12] – для 
одержання даних цифрової моделі рельєфу місцевості; хвильовий алгоритм [13] – для 
пошуку множини кінцевих точок видимості на місцевості засобами радіозв’язку та побудови 
контуру зони видимості; методи дискретної геометрії [14-16] – для обчислення площі 
неправильних багатокутників, що відповідають зонам видимості засобів радіозв’язку на 
місцевості;  моделі програмних модулів ArcGIS  та Arcview  Spatial  Analyst  –  для обробки 
багатоканальних растрових даних, таких як аерофотознімків, супутникових зображень, та 
одержання растрових шарів місцевості у цифровому форматі. 

Одержання даних цифрової моделі рельєфу місцевості за допомогою технології 
SRTM. Дані SRTM поширюються у вільному доступі та існують в декількох версіях. Перша 
версія була побудована у 2003 р. Остаточна (четверта) версія пройшла додаткову обробку: 
виділення берегових ліній і водних об'єктів, фільтрацію помилкових значень. Дані SRTM 
реалізовані у двох варіантах -  сітка з розміром елементу 1×1  кутової секунди (30  м.)  і 3×3  
кутових секунд (90 м.). 

 
 

Рис. 1. Порядок застосування системи SRTM 
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За оцінками А. К. Корвеула та І. Евіака [17] матриця SRTM має похибку, яка в 
середньому становить для рівнинної території 2,9 м. і 5,4 м для горбистої місцевості. 
Матриця SRTM підходить для створення контурних ліній горизонталей на топографічних 
картах масштабів 1: 100 000, 1: 50 000 і дрібніших. На місцевостях з різким перепадом висот, 
особливо в гірських районах, можливі пропуски, що призводить до зниження точності 
матриці SRTM. Для підвищення точності даних необхідно проводити додаткові операції по 
інтерполяції (для усунення, згладжування пропусків). Значення похибок на практиці 
виявилися значно кращими [18]: абсолютна похибка по висоті менше 8.7 метрів; відносна 
похибка по висоті менше 6.2  метрів;  абсолютна похибка в плані менше ніж 8.8  метрів;  
відносна похибка по висоті для даних X-band  SRTM  менше 2.6  метрів.  Всі похибки в 
довірчому інтервалі 90%. 

Імпорт даних SRTM та генерація sml-файлів здійснюється за допомогою програмного 
модуля Arcview spatial analyst. Розмір одного пікселя складає 0.000833333333333 градусів по 
ширині і висоті. За результатами роботи модуля Arcview spatial analyst кожна матриця 
рельєфу буде представлена трьома файлами з однаковими назвами, але різною роздільною 
здатністю. При цьому розмір одного пікселя складає 0.000833333333333 градусів по ширині і 
висоті. На рис. 1 наведено порядок застосування системи SRTM, на рис. 2 – рельєф 
місцевості за даними SRTM. 

 

 
 

Рис. 2. Рельєф місцевості за даними SRTM (Миропілля, Сумська обл. ВПС «Хмельник») 
 
Точність матриці SRTM  (табл.  1)  відповідає критерію LE90  (величина,  яку з 

імовірністю 90% не перевищить відхилення висоти точки від її істинного значення). 
Значення висот за своєю точністю приблизно відповідають висотам, отриманим з 
топографічної карти масштабу 1: 100 000. При урахування систематичної похибки можливе 
підвищення точності висот SRTM. Матриця висот SRTM може бути використана при 
створенні ортофотопланів масштабу 1:25 000 і дрібніше на райони з рівнинним і горбистим 
рельєфом. У районах з гірським рельєфом необхідно проводити попередній розрахунок 
точності з урахуванням конкретних умов зйомки. 
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Таблиця 1 – Цифрова карта рельєфу місцевості SRTM (Миропілля, Сумська обл., ВПС «Хмельник») (фрагмент) 
200 202 202 204 204 204 204 204 204 204 202 202 202 200 200 200 198 198 198 0 0 0 0 0 0 0 0 
202 202 202 204 204 206 206 206 206 206 206 204 204 204 202 202 202 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 
202 202 204 204 204 204 204 206 206 206 206 206 206 206 206 204 204 204 202 200 0 0 0 0 0 0 0 
202 202 204 204 206 206 206 206 206 208 208 208 208 208 208 206 206 204 204 202 202 0 0 0 0 0 0 
204 204 204 204 206 206 206 206 208 208 208 208 208 208 208 206 206 206 206 204 204 204 0 0 0 0 0 
202 204 204 204 204 206 206 206 206 206 208 208 208 208 208 206 206 206 206 206 206 204 204 0 0 0 0 
202 202 202 204 204 204 204 202 204 204 206 208 208 208 208 206 206 206 206 206 206 206 206 0 0 0 0 
200 202 202 202 200 200 200 198 200 200 202 204 204 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 0 0 0 0 
198 200 200 198 198 196 196 196 196 196 198 200 200 202 204 204 204 206 206 206 206 206 206 0 0 0 0 
196 196 196 194 194 194 192 190 190 192 194 198 198 198 200 200 200 202 202 202 202 202 0 0 0 0 0 
194 194 192 192 192 190 190 188 188 190 192 192 194 194 194 196 196 198 198 196 196 196 196 198 0 0 0 
190 190 188 186 184 180 180 178 180 182 182 184 184 184 184 184 184 184 184 184 186 188 188 190 190 190 0 
184 184 182 182 178 172 172 172 174 176 176 176 176 178 178 178 180 180 184 186 188 190 190 192 192 190 0 
174 172 170 168 166 164 166 168 168 168 170 174 174 176 178 180 184 186 188 190 190 192 192 194 194 0 0 
160 160 162 164 168 172 174 178 178 180 180 180 182 184 184 184 186 188 190 194 194 194 0 0 0 0 0 
164 170 172 176 176 176 178 180 182 182 182 184 186 188 188 188 188 190 192 194 196 0 0 0 0 0 0 
168 176 176 178 180 182 182 184 184 186 186 186 188 188 190 190 192 194 196 196 198 0 0 0 0 0 0 
162 166 172 178 180 182 184 186 186 188 188 188 190 192 192 194 194 196 196 198 0 0 0 0 0 0 0 
166 160 162 166 170 176 180 184 186 188 190 192 192 194 194 196 198 198 200 0 0 0 0 0 0 0 0 
176 170 166 162 162 164 170 178 182 188 188 190 192 196 196 198 198 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
180 178 176 172 166 158 162 166 172 180 184 188 190 194 194 196 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
184 182 182 180 178 174 170 164 166 168 174 178 182 186 188 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
188 186 186 186 186 184 178 170 168 166 166 166 168 170 174 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
190 190 190 188 188 188 184 178 180 182 180 176 174 172 172 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
192 192 192 192 192 192 192 190 190 190 190 188 186 184 184 184 186 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 192 192 190 190 190 190 192 194 0 0 0 0 0 0 0 0 
194 196 196 196 196 198 198 196 196 196 196 196 196 194 194 194 194 196 196 198 198 200 0 0 0 0 0 
196 198 198 198 198 196 196 198 198 200 200 198 198 198 198 198 198 200 200 202 202 204 204 206 206 0 0 
196 198 198 200 200 200 200 200 200 202 202 202 202 202 200 200 200 202 204 206 206 206 206 208 208 0 0 
192 192 196 198 200 200 202 202 202 204 204 204 202 202 202 202 202 204 206 208 208 208 208 210 210 212 0 
186 188 192 196 198 200 202 204 204 204 204 206 206 204 204 204 204 206 206 206 206 208 208 210 0 0 0 
184 188 190 194 196 198 200 202 202 204 204 204 204 204 204 204 204 206 206 206 206 204 206 0 0 0 0 
184 186 188 192 194 196 198 200 200 202 202 202 202 204 204 204 204 204 204 204 204 0 0 0 0 0 0 
180 184 186 188 190 192 194 194 194 194 194 196 196 196 198 198 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 
174 176 180 182 184 186 188 190 190 190 188 188 188 190 192 192 194 196 196 0 0 0 0 0 0 0 0 
162 164 166 168 172 174 176 178 178 178 176 174 174 176 180 184 186 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
168 166 164 162 162 162 164 164 164 166 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Джерело: сайт MapGroup, SRTM (ЦМР) Сумской области, http://mapgroup.com.ua/  
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Необхідну точність висот цифрової моделі рельєфу місцевості (ΔH) можна оцінити по 
допустимому значенню зміщення за рельєф (ΔL), яке визначається за формулою [19]: 

ΔL = ΔH tg(α), 
де α – кут відхилення осі камери від надира при зйомці.  
Стандартними при космічної зйомки вважаються кути відхилення від надира до 300. У 

цьому випадку, щоб зміщення за рельєф не перевищували 0,5 мм в масштабі ортофотоплану, 
точність висот ЦМР не повинна бути гіршою, ніж 1 мм пермноженого на «знаменник 
масштабу». Наприклад, для карти масштабу 1:25 000 вона становитиме: 1 мм х 25 000 = 25 м. 

Спосіб обчислення площі неправильного багатокутника. Для обчислення площі 
неправильного багатокутника скористаємося формулою Піка [15-16]. Припустимо, що 
сторона однієї клітини дорівнює 1  (відповідно,  площа клітки буде дорівнює 1  кв.  од.).  При 
застосуванні цифрової моделі рельєфу місцевості SRTM з елементом 1×1 кутової секунди 
сторони одного елементу дорівнюватимуть 30 м. і з сіткою 3×3 кутових секунд – 90 м. Тоді 
остаточно формула Піка матиме вигляд: 

901
2

×÷
ø
ö

ç
è
æ --=

mnS , 

де n – кількість цілочислових точок всередині багатокутника; m – кількість 
цілочислових точок на межі багатокутника. 

Для збільшення точності визначення площі багатокутника розмір клітини сітки 
цифрової моделі рельєфу місцевості необхідно зменшувати. 

Алгоритм методики вибору варіанту застосування засобів радіозв’язку. включає 
декілька етапів: 1) підготовка вихідних даних: оцінка ТТХ засобів радіозв’язку, їх кількості 
та визначення місць можливого застосування стаціонарних та переносних ЗТС, kij; 2) 
підготовка карти місцевості: визначення вихідних величин для розрахунків (розмір елементу 
матриці місцевості, xij; розміру кроку сканування по азимуту Δφі (обирається таким чином, 
щоб за один крок на найбільшій відстані зони видимості засобом радіозв’язку не було 
пропусків елементу матриці місцевості)); побудова цифрової моделі рельєфу місцевості 
(матриця hij); визначення місць можливого застосування засобів радіозв’язку; 3) визначення 
значень характеристик застосування засобів радіозв’язку на визначених ділянках (точках): 
зони контролю; площі контролю; протяжності ділянки державного кордону, що 
контролюється засобом радіозв’язку; середньої дальності видимості; 4) за значеннями 
характеристик застосування засобів радіозв’язку на визначених ділянках (точках) обирається 
раціональний варіант. 

Приклад застосування методики вибору варіанту застосування засобів радіозв’язку. У 
відповідності до розглянутого вище алгоритму на карті (ділянка кордону відділу 
прикордонної служби «Хмільник») нанесемо: район можливого застосування засобів 
радіозв’язку на визначених ділянках (обрано зону ефективного виявлення людини на фоні 
місцевості на віддалені від ліній державного кордону 6-8 км.).  

Для прикладу оцінку характеристик застосування засобів радіозв’язку проведемо для 
двох точок: н.п. Олександрія та висоти 211. Розраховано площі контролю (за формулою 
Піка); протяжності ділянки державного кордону, що контролюється засобом радіозв’язку; 
середні дальності контролю. Результати розрахунків наведено у табл. 2. 

 
Таблиця 2 

Характеристики застосування засобів радіозв’язку (варіант) 
Характеристики Варіант 

розташування Протяжність 
ділянки кордону, км 

Площа 
контролю, км2 

Середня дальність 
контролю, км 

ПУ 1 (Олександрія) 16,5 22 6,5 
ПУ 2 (Висота 211) 12,2 34 7,6 
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Рис. 3. Варіант використання засобів радіозв’язку ділянці відповідальності ВПС 

 
Висновок. За розробленою методикою оцінка можна вирішити такі завдання: 

1) оцінити площу та ділянку державного кордону, яка контролюватися засобом радіозв’язку з 
кожної окремої точки; 2) визначити необхідну кількість засобів радіозв’язку, якими 
забезпечуватиметься контроль визначених районів контролю та ділянок кордону; 3) за 
визначеними характеристиками застосування засобів радіозв’язку у кожній конкретній 
ділянці обрати найкращий варіант. 

Також матеріали дослідження можуть бути використані: при проведені імовірнісної 
оцінки забезпеченості радіозв’язком з використанням методів статистичної радіофізики; для 
визначення варіантів застосування радіолокаційних, тепловізійних, оптико-електронних, 
безпілотних комплексів і інших засобів контролю державного кордону; в навчальному 
процесі Національної академії Державної прикордонної служби України. 
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ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ В ЗАДАЧИ ПОСТРОЕНИЯ 

СИСТЕМ РАДИОСВЯЗИ 
 
Разработана методика оценки и выбора варианта применения средств радиосвязи на 

участке охраны государственной границы. В методике применен технологии построения 
цифровой модели местности; волновой алгоритм; методы дискретной геометрии. С помощью 
методики решаются следующие задачи: определение зоны радиовидимости отдельным 
средством радиосвязи на местности; определение участков расположения стационарных (мест 
применения мобильных) средств радиосвязи; по результатам сравнения тактико-технических 
возможностей средств радиосвязи на определенных участках их применения определить типы 
и оптимальное количество средств, которыми будет обеспечиваться «покрытие» всего участка 
охраны государственной границы. 

Ключевые слова: средства радиосвязи, цифровая модель рельефа местности, 
государственная граница. 
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DIGITAL MODELING OF THE TERRAIN IN THE TASK OF CONSTRUCTING 
COMMUNICATION SYSTEMS 

 
A method for evaluating and selecting options for the application of radio communication in the 

area of protection of the state border. The methodology applied technology to build a digital terrain 
model; wave algorithm; methods of discrete geometry. With the help of this methodology the following 
tasks are solved: the definition of sight of the individual means of radio communication on the ground; 
determining the location of fixed sites (sites use mobile) radio communications; by comparing the tactical 
and technical capabilities of radio communications in certain areas of their application to determine the 
optimal number and types of funds, which will provide "cover" the whole area of protection of the state 
border. 

Keywords: radio communications, digital terrain model, state border. 
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АРХІТЕКТУРА ТА ПРИНЦИП РОБОТИ ПАСИВНИХ 
 ОПТИЧНИХ МЕРЕЖ (PON) 

 
У статті розглядаються нові принципи та підходи до проектування телекомунікаційних 

мереж “останньої милі” для забезпечення швидкої та якісної передачу даних. Описаний принцип 
роботи пасивних оптичних мереж та топології їх побудови. Також описані існуючі стандарти 
PON та наведений порівняльний аналіз технологій APON, EPON і GPON . 

Ключові слова: пасивна оптична мережа, телекомунікаційна мережа, топологія мережі, 
метод доступу. 

 
Вступ. Поява нових послуг зв’язку, розвиток мереж зв’язку, в першу чергу Internet,  

призвели до збільшення потоків даних, які передаються. Виникає потреба у збільшенні 
пропускної здатності мережі на всіх її ділянках і особливо на мережах абонентського 
доступу. Побудова мережі на основі кабелів з мідними витими парами не дозволяє 
організувати передачу високошвидкісних потоків на відстань більше 100  м.  В останні роки  
завдяки зменшенню вартості оптичного кабелю (ОК), інших пасивних елементів а також 
оптоелектронних пристроїв  стало можливим застосування волоконно-оптичних технологій  
на мережах абонентського доступу. 

Перші кроки в технології пасивних оптичних мереж (PON) були зроблені в 1995 році, 
коли впливова група з 7 компаній (British Telecom, France Telecom, Deutsche Telecom, NTT, 
KPN, Telefoniсa і Telecom Italia) створила консорціум для втілення в життя ідеї множинного 
доступу по одному волокну.  

У 1998 р. Міжнародний союз електрозв’язку (ITU-T) прийняв запропоновану FSAN 
специфікацію ATM PON (APON) у вигляді рекомендацій G.983.x, затвердивши незабаром і 
специфікацію Broadband PON (BPON). Починається будівництво пасивних оптичних мереж в 
Японії і США [1, 2]. 

Розвиток Ethernet привів в 2001 р. до початку роботи над специфікацією Ethernet PON 
(EPON) на основі протоколу управління безліччю вузлів (Multi-Point Control Protocol – 
MPCP). З’являється ще один різновид PON – Gigabit PON (GPON). Стандарт передбачає 
номінальну швидкість передачі 622 Мбіт/c або 1,25 і 2,5 Гбіт/с. 

Принцип дії PON. Основна ідея архітектури PON – використання лише одного модуля 
в OLT (optical line terminal) для передачі інформації безлічі абонентських пристроїв ONT 
(optical network terminal в термінології ITU-T), які називаються ONU (optical network unit в 
термінології IEEE) і прийому інформації від них. Кількість ONT, підключених до одного 
OLT залежить від потужності і максимальна швидкість приймально-передавального 
обладнання (рис.1). 

 
Рис. 1. Основні елементи архітектури PON 
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Пасивна оптична мережа має топологію дерева. У проміжних вузлах дерева 
розміщуються пасивні оптичні розгалужувачі (splitters) – компактні пристрої, які не 
потребують електроживлення та обслуговування.  

Прямий потік на рівні оптичних сигналів, є широкомовним. Кожен абонентський вузол 
ONT,  читаючи адресні поля,  виділяє з цього загального потоку призначену тільки йому 
частину інформації. Фактично, ми маємо справу з розподіленим демультиплексором. Усі 
абонентські вузли ONT ведуть передачу в зворотному потоці на одній і тій же довжині хвилі, 
використовуючи концепцію множинного доступу з тимчасовим розділенням TDMA (time 
division multiple access). Щоб унеможливити перетин сигналів від різних ONT, для кожного з 
них встановлюється свій індивідуальний розклад по передачі даних з урахуванням поправки 
на затримку,  пов'язану з видаленням цього ONT  від OLT.  Цю задачу вирішує протокол 
TDMA MAC. 

Топології мереж доступу. Існують чотири основні топології побудови оптичних мереж 
доступу [3,4]: 

Топологія «точка-точка», яка наведена на рис 2(point to point –Р2Р), не накладає 
обмеження на мережну топологію, вона може бути реалізована як для будь-якого мережного 
стандарту, так і для нестандартних рішень. З погляду безпеки і захисту переданої інформації 
в з'єднанні P2P забезпечується максимальна захищеність абонентських вузлів. Оскільки ОК 
потрібно прокладати індивідуально до абонента, цей підхід є найбільш затратним.  

а)центральний вузол OLT (optical line terminal)-пристрій, що встановлюється в 
центральному офісі, він приймає дані з боку магістральних мереж через інтерфейси SNI 
(service node interfaces) і формує прямий  (спадний) потік до абонентських вузлів деревом 
PON; 

б) абонентський вузол ONT(optical network terminal) має, з одного боку, абонентські 
інтерфейси, а з іншого – інтерфейс для підключення центрального вузла PON; дані від OLT 
приймаються ONT та передаються абонентам через абонентські інтерфейси UNI (user 
network interfaces), формуючи зворотний (висхідний) потік. 

 

 
Рис. 2. Топологія Р2Р – “ точка-точка” 

Топологія «дерево з пасивним оптичним розгалуженням», або «точка - багатоточка», 
(point-to-multipoint-P2MP) наведена на рис.3. До одного порту центрального вузла 
підключається будь-якій волоконно-оптичний сегмент деревоподібної архітектури, що 
охоплює десятки абонентів, в проміжних вузлах дерева встановлюються оптичні 
розгалужувачі. У загальному випадку розгалужувач  має M вхідних і N вихідних портів. У 
мережах PON найчастіше використовують розгалужувачі 1xN з одним вхідним портом. 
Розгалужувачі 2xN використовуються в системах з резервуванням  окремим волокном. 

Мережа цієї топології більш економічна, ніж топологія Р2Р, внаслідок скорочення 
сумарної довжини оптичних волокон, тому що на дільниці від центрального вузла 
до розгалужувача використовується лише одне волокно. Іншим джерелом економії є 
скорочення кількості оптичних передавачів і приймачів у центральному вузлі. 
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Рис. 3. Топологія P2MP –“дерево з пасивним оптичним розгалуженням” 
 

Переваги цієї топології такі: 
- відсутність проміжних активних вузлів; 
- економія оптичних приймально-передавальних пристроїв у центральному вузлі; 
- економія волокон; 
- легкість підключення нових абонентів. 
Деревоподібна топологія P2MP дозволяє оптимізувати розміщення 

оптичних розгалужувачів виходячи з реального розташування абонентів, витрат на 
прокладку ОК і експлуатацію кабельної мережі. 

Топологія «дерево з активними вузлами» (рис. 4) – це економічне з погляду 
використання волокна рішення, воно відповідає стандарту Ethernet з ієрархією швидкостей 
від центрального вузла до абонентів 1000/100/10 Мбіт/с (1000 Base-FL). 

Однак у кожному вузлі дерева обов'язково встановлюється активний пристрій (стосовно 
до IP-мереж це комутатор або маршрутизатор). Оптичні мережі доступу Ethernet, які 
переважно використовують дану топологію, відносно недорогі. Їх недоліком є наявність на 
проміжних вузлах активних пристроїв, що потребують індивідуального живлення. 

 

 
Рис. 4. Топологія “дерево з активними вузлами” 

 
Кільцева топологія – «кільце» (рис. 5) частіше використовується в телекомунікаційних 

мережах з використанням технологій синхронної цифрової ієрархії SDH (Synchronous 
Didgital Hierarchy), вона передбачає прокладання двох оптичних кабелів, інформація 
передається двома волокнами одночасно в різних напрямках, чим забезпечується висока 
надійність, однак для підключення нових абонентів треба розривати кільце та вставляти 
додаткові сегменти. Мережу з такою топологією складно нарощувати. 
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Рис. 5. Топологія “кільце” 
 

Стандарти PON. В пасивних оптичних мережах використовують такі стандарти [5]: 
APON (АТМ PON) на основі технології АТМ; 
BPON (широкосмугова PON); 
EPON  (Ethernet PON), на основі технології Ethernet; 
 GPON(Gigabit PON), на основі технології  Gigabit Ethernet. 
Функціонування мережі регламентується стандартами ITU-T G.983.х(x = 1-7), та 

G.984.х. (x = 1-4). 
APON/BPON. Цей стандарт (ITU-T G.983.1) базується на транспорті чарунок ATM, ним 

гарантується прийнятна якість послуг зв'язку QoS між кінцевими абонентами у дереві PON. 
Далі з'явилися нові рекомендації у серії G.983.x  швидкість передачі збільшилася до 622  
Мбіт/c. У 2001 році з'явилася рекомендація G.983.3, що додає нові функції в стандарт PON: 

а)передачу різних видів інформації: голосу, відео, даних; 
б)розширення спектрального діапазону, яке дає можливість надання додаткових послуг 

на інших довжинах хвиль в умовах того ж самого дерева PON, наприклад, передачу 
телебачення на третій довжині хвилі; цей розширений стандарт зветься BPON. 

В APON допускається динамічний розподіл смуги між різними видами інформації і 
різними ONT, стандарт розрахований на надання як широкосмугових, так і вузькосмугових 
послуг (табл. 1). Обладнанням APON різних виробників підтримуються магістральні 
інтерфейси: SDH (STM-1), ATM ( STM-1/4), Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, відео, абонентські 
інтерфейси E1 Ethernet 10/100 Base-TX, телефонія. Оскільки прямий потік в дереві PON 
широковіщальний та потенційно існує можливість несанкціонованого доступу до даних з 
боку ONT, якому ці дані не адресовані, в APON передбачена можливість передачі даних у 
прямому потоці з використанням шифрування. Необхідності  шифрування зворотного потоку 
немає, оскільки OLT знаходиться на території  оператора. 

EPON. Цей стандарт дозволяє побудувати архітектуру PON найбільш наближену до 
мереж Ethernet.  Стандартизовані такі рішення для оптичних мереж доступу: 

а)EFMF (EFM fiber, EFM- Ethernet in the first mile- Ethernet на першій милі) - рішення, 
засноване на з'єднанні «точка-точка» волокном, в якому використовуються різні варіанти: 
«дуплекс  одним волокном на однакових довжинах хвиль», «дуплекс  одним волокном на 
різних довжинах хвиль», «дуплекс  парою волокон», нові варіанти оптичних приймально-
передавальних пристроїв; 

б)EFMP (EFM PON) – рішення, засноване на з'єднанні « точка-багато- точка» волокном, 
яке є альтернативою APON, має схожу назву EPON. 

GPON. Архітектура мережі доступу GPON є продовженням технології APON. В ній 
реалізується збільшення як смуги пропускання мережі PON, так і ефективності передачі 
різних видів інформаціїї (стандарт GPON ITU-T Rec. G.984.3). В GPON надається 
масштабована структура кадрів з швидкостями передачі від 622 Мбіт/с до 2,5 Гбіт/c і 
використовуються системи як з однаковою швидкістю передачі прямого й зворотного потоку 
в дереві PON, так і з різною. GPON базується на стандарті ITU-T G.704.1GFP(generic framing 
protocol--загальний протокол кадрів), забезпечуючи інкапсуляцію в синхронний 
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транспортний протокол будь-якого типу сервісу,  у тому числі TDM  (Time-Division  
Multiplexing – часове мультиплексування). Якщо в SDH реалізується тільки статичний 
розподіл смуги, то протокол GFP, який є базовою процедурою формування кадрів, дозволяє 
динамічно розподіляти смугу, зберігаючи структуру кадру SDH. 

 
Таблиця 1 

Порівняльний аналіз технологій APON, EPON і GPON 
Характеристики APON (BPON) EPON GPON 

Інститути стандартизації / альянси 
ITU-T SG 15/FSAN IEEE/EFMA 

  
ITU-T SG15 / 

FSAN 

Стандарт 
ITU-T G.981.x 

IEEE 
802.3ah 

  
ITU-T G.984.x 

Швидкість 
передачі, прямий/зворотний 
потік, Мбіт/с 
  

155/155 
622/155 
622/622 

  

  
  

1000/1000 
  

1244/155, 
622,1244 
2488/622, 
1244, 2488 

Базовий протокол АТМ Еthernet SDH 

Лінійний код NRZ 8B/10B NRZ 
Максимальний радіус мережі, км 20 20 20 
Максимальна кількість ONT на 
одне волокно 
  

32 16 64 (128)* 

Аплікації будь-які IP-дані будь-які 
Корекція помилок FEC передбачена немає необхідна 
Довжини 
хвиль прямого/зворотногопотоків, 
нм 

1550/1310(1480/131
0) 

1550/1310 
(1310/1310)*

* 

1550/1310 
(1480/1310) 

Динамічний розподіл смуги 
  є 

здійснюєтьс
я на більш 
високих 
рівнях 

є 

IP-фрагментація є немає є 
  

Захист даних шифрування 
відкритими 

ключами 
немає 

шифрування 
відкритими ключа

ми 
Резервування є немає є 
Оцінка підтримки голосових 
додатків і QoS висока низька висока 

 

Висновки. Технологія PON вже сьогодні займає лідируюче місце на ринку 
широкосмугового доступу. Основними перевагами є економія волокон завдяки підключенню 
багатьох абонентів на одне волокно, ефективне використання смуги пропускання оптичного 
волокна, висока швидкість передачі данних, надійність за рахунок використання сплітерів 
які не потребують обслуговування та можливість легко нарощувати мережу. До недоліку 
можна віднести збільшену складність технології PON і відсутність резервування в простій 
топології дерева.  
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АРХИТЕКТУРА И ПРИНЦИП РАБОТЫ ПАССИВНЫХ 
 ОПТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ (PON) 

 
В статье рассматриваются новые принципы и подходы к проектированию 

телекоммуникационных сетей "последней мили" для обеспечения быстрой и качественной 
передаче данных. Описанный принцип работы пассивных оптических сетей и топологии их 
построения. Также описаны существующие стандарты PON и приведен сравнительный анализ 
технологий APON, EPON и GPON. 

Ключевые слова: пассивная оптическая сеть, телекоммуникационная сеть, топология 
сети, метод доступа. 
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ARCHITECTURE AND PRINCIPLE OF OPERATION PASSIVE OPTICAL NETWORKS (PON) 
 

The article deals with new principles and approaches to designing telecommunication network "last 
mile" to ensure rapid and qualitative data. Described principle of passive optical networks and topology of 
their construction. Also described existing PON standards and Comparative analysis technology APON, 
EPON and GPON. 

Keywords: passive optical network, telecommunication network topology of the network access 
method. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ И СТОИМОСТИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ МЕТОДОМ 
ИМИТАЦИОННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
В статье рассматривается предложенная авторами имитационная статистическая 

модель (ИСМ), которая предназначена для прогнозирования показателей надежности (ПН) и 
показателя стоимости эксплуатации (ПСЭ) объекта радиоэлектронной техники (РЭТ) с 
учетом его конструктивной структуры, параметров системы технического диагностирования 
(СТД) и системы технического обслуживания (СТО). В качестве ПН были приняты 
стандартные показатели: средняя наработка на отказ, коэффициент готовности и др. В 
качестве ПСЭ была принята удельная стоимость эксплуатации объекта. 

Предполагается, что ИСМ будет применяться главным образом на этапах разработки 
объекта РЭТ. По результатам, получаемым с помощью ИСМ, могут быть приняты 
обоснованные решения по выбору структуры и конструкции объекта, и определены 
оптимальные параметры СТД и СТО. ИСМ была реализована программно с помощью средств 
системы программирования Delphi. Приводятся формы представления входной и выходной 
информации модели. 

Ключевые слова: объект радиоэлектронной техники, показатели надежности, параметры 
объекта радиоэлектронной техники, имитационное статистическое моделирование, 
техническое обслуживание и ремонт.  

 
Введение. Постановка задачи. Под объектами радиоэлектронной техники (РЭТ) 

понимаются технические устройства, состоящие преимущественно из элементов, 
являющихся изделиями электронной техники (микросхемы, конденсаторы, резисторы, 
полупроводниковые приборы и т.д.). В составе объекта РЭТ могут быть также механические, 
электромеханические, гидравлические или другие не электронные элементы. Типичным 
примером объекта РЭТ может служить радиолокационная станция.  

Объекты РЭТ, как правило, предназначаются для длительного многократного 
использования (десятки лет) и затраты на их эксплуатацию могут быть сопоставимы, или 
даже превышать затраты на создание объекта. Поэтому представляется весьма важным иметь 
возможность уже на этапе разработки объекта прогнозировать для него ожидаемые в 
будущем показатели надежности (ПН) и стоимости эксплуатации (СЭ). Известно, что ПН и 
СЭ объекта, с одной стороны, полностью определяются его характеристиками и свойствами, 
«заложенными»  при его создании,  но,  с другой стороны,  зависят также и от полноты и 
качества технического обслуживания (ТО) объекта в процессе его эксплуатации. При этом 
важно понимать, что эффективность ТО будет существенно зависеть от того, насколько 
конструкция объекта приспособлена к выполнению работ ТО, насколько оптимально 
выбраны параметры (объемы и сроки) выполнения этих работ. Таким образом, очевидно, что 
необходима математическая модель, с помощью которой было бы возможно уже на этапе 
разработки объекта РЭТ прогнозировать ПН и СЭ с учетом выбираемых разработчиком 
состава и конструкции объекта, параметров встроенной системы технического 
диагностирования (СТД), системы технического обслуживания (СТО). Модель эта должна 
включать в себя в качестве параметров все наиболее важные характеристики объекта РЭТ и 
параметры СТД и СТО. Реализовать такую модель аналитическими методами из-за ее 
сложности вряд ли представляется возможным, поэтому наиболее естественным для ее 
разработки является использование метода имитационного статистического моделирования 
[1]. В статье в кратком изложении описывается имитационная статистическая модель (ИСМ), 
реализованная программно и описанная ранее в монографии [2].  
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Входная и выходная информация модели. В качестве основных результатов 
моделирования с помощью ИСМ получаются оценки следующих  ПН и СЭ: 

оT - средняя наработка на отказ; 

вT - среднее время восстановления; 

гK - коэффициент готовности; 

тиK - коэффициент технического использования; 
 эc  - удельная стоимость эксплуатации объекта.  
Исходной информацией для модели являются характеристики объекта РЭТ 

(включающие параметры СТД и СТО), влияющие на перечисленные выше показатели. Все 
исходные данные сгруппируем в виде следующих обобщенных параметров: 

состP - состав объекта, ПН и стоимости комплектующих элементов; 

стрP  - параметры конструктивной и надежностной структуры объекта; 

стдP - параметры СТД; 

стоP - параметры СТО.  
Кроме указанных обобщенных параметров к исходной информации следует отнести 

также параметры моделирования модP , задающие 
условия и режимы моделирования.  На рис.  1  в 
наглядной форме изображены «входы» и «выходы» 
модели. В составе выходной информации показана 
также функция параметра потока отказов )(tw  
несущая важную информацию о предполагаемой 
динамике уровня безотказности объекта РЭТ на 
заданном интервале его эксплуатации. 

Для понимания возможностей ИСМ 
необходимо рассмотреть содержание введенных 

обобщенных параметров. Содержание этих параметров следующее: 
{ }{ }озамзам0сросост ,1;,,,,,,,P EiСCnsTE iiiiiii == tn ,                                      (1) 

где }{о ieE = - множество элементов объекта, включаемых в структурную схему 
надежности (ССН) объекта; множество оE  будем называть также множеством 
«отказывающих»  элементов –  отказывающих в том смысле,  что в ИСМ явно имитируются 
отказы только элементов, включенных в множество оE ;  

iTср - средняя наработка до отказа элемента ie ; 

in - коэффициент вариации случайной наработки до отказа элемента ie ; 

is - признак типа структуры элемента: 0 – простой элемент; 1 – группа последовательно 
соединенных одинаковых элементов; 32Ú  – группа параллельно соединенных одинаковых 
элементов (2 – постоянное резервирование; 3 – замещающее резервирование); 

in - число элементов в группе (если 0=is , то 1=in ); 

iC0 - стоимость элемента ie ; 

iзамt - среднее время замены элемента ie ; 

iСзам - стоимость операции замены элемента ie ;  

оE  - число элементов в множестве оE ; 

{ } { }VEG ,Pстр == ,                                                                                   (2) 

ИСМ
тиK

эc

состP

Рис. 1. “Входы” и “выходы” модели.
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где VEG ,= - граф (дерево), определяющий конструктивную структуру объекта: E - 
множество вершин графа, обозначающих все конструктивные элементы объекта; V  - 
множество дуг, соединяющих вершины графа и определяющих отношение вхождения 
элементов нижних уровней в соответствующие элементы более высокого конструктивного 

уровня. На рис. 2 дерево 
конструктивной структуры 
объекта G  изображено 
графически. Прямоугольниками 
показаны составные 
конструктивные элементы, 
кружками – элементы нижнего 
конструктивного уровня. В 
обозначении элементов u

ie  
верхний индекс условимся 
использовать для указания 
конструктивного уровня 
элемента, нижний индекс – для 
внутренней нумерации 

элементов. Нумерация конструктивных уровней осуществляется сверху вниз. С учетом этого 
объект в целом представляется как элемент 0e . Все элементы 1+u

ie , входящие в состав 
элемента u

ie , считается соединенными в смысле надежности последовательно. Для 
обеспечения корректности расчетов, множество отказывающих элементов оE  ( EE Ìо ) 
должно удовлетворять следующему условию: пересечение любого пути, связывающего 
элемент нижнего уровня с множеством оE  должно содержать не более одного элемента. 
Информация о принадлежности элемента u

ie  множеству оE  задается в исходных данных 
модели. Указанные требования к множеству оE  обеспечиваются автоматически 
(программно) при вводе исходной информации о конструктивной структуре объекта.  

{ }пнпнкркрвстд ,,,,P ССE tt= ,                                                       (3) 
где вE - множество восстанавливаемых элементов (определяет глубину 

диагностирования, обеспечиваемую СТД); в случае отказа объекта СТД определяет место 
отказа с точностью до элемента из множества вE  ( EE Ìв );  

крt  и крC - средняя продолжительность и стоимость операции контроля 
работоспособности (КР) объекта; 

пнt  и пнC - средняя продолжительность и стоимость операции поиска неисправности в 
случае отказа объекта; 

{ }{ }тототоктсктсктстотосто ,1;,,,,,,P EiСCTUE ii == tt ,                                      (4) 
где тоE - множество обслуживаемых элементов ( ото EE Ì ); 

}{ тото iuU = - множество (вектор) граничных значений уровня ТО для определяющих 

параметров обслуживаемых элементов ( тото EU = ); 

ктсT , ктсt  и ктсC  - периодичность, продолжительность и стоимость контроля технического 
состояния объекта соответственно;  

iтоt  и iCто  - продолжительность и стоимость операции по обслуживанию i-го элемента 

тоEei Î  ( то,1 Ei = ); 
Содержание параметра стоP  может изменяться в зависимости от выбранной стратегии 

проведения ТО (см. [2]). Приведенное выражение (4) соответствует стратегии ТО по 

Объект

. . . .

Рис. 2. Дерево конструктивной структуры объекта РЭТ.
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состоянию, при которой время проведения ТО жестко не планируется. В случае же стратегии 
регламентированного ТО (ТО по ресурсу) время проведения ТО планируется с заданной 
фиксированной периодичностью оT ; 

{ }INtT ,,Д,P тр
эмод e= ,                                                                                 (5) 

где эT - период времени эксплуатации объекта, для которого осуществляется 
прогнозирование ПН и СЭ; 

tД - интервал накапливания статистики (для получения оценки функции )(tw ); 
трe - требуемая точность (относительная ошибка) результатов моделирования; 
IN - максимальное число реализаций моделирования (используется в случае, если 

требуемая точность трe  не достигается). 
Вся рассмотренная информация вводится и сохраняется в базе данных (БД) модели. 

 
Структура алгоритма моделирования.  
В ИСМ имитируется случайный процесс, который можно описать графом состояний и 

переходов, представленным на рис. 3. Согласно этому 
графу объект в каждый момент времени может 
находиться в одном из следующих состояний: 

0 - работоспособное (или исправное) состояние; в 
этом состоянии объект применяется по назначению; 

1 - состояние отказа; в этом состоянии 
производится ремонт (восстановление) объекта; 

2 - производится контроль технического состояния 
объекта; 

3 - состояние ТО (выполняются работы по ТО). 
Переходы между состояниями происходят в 

случайные или детерминированные моменты времени. 
Для такого процесса, в принципе, можно было бы 
разработать аналитическую модель, например, в виде 

системы дифференциальных уравнений Колмогорова [3], однако, практическая реализация 
такой модели была бы весьма затруднительной.  Главная трудность заключается в том, что 
для такой модели необходимо получить аналитические выражения (формулы) для 
интенсивностей переходов между состояниями процесса, которые должны быть функциями 
от рассмотренных выше параметров объекта и параметров СТД и СТО. Для получения таких 
функций могут потребоваться отдельные достаточно сложные модели. В результате модель в 
целом может оказаться весьма громоздкой и неэффективной, мало пригодной для практики.  

Относительно простым способом решения поставленной задачи – получения оценок ПН и 
СЭ с учетом зависимости их от рассмотренных выше параметров СТД и СТО является 
применение метода имитационного статистического моделирования [1]. В формате статьи 
нет ни возможности, ни необходимости рассматривать все детали реализации ИСМ, поэтому 
рассмотрим только укрупненную структурную схему основного алгоритма моделирования 
(рис. 4). Работа алгоритма кратко состоит в следующем.  

 

0

1 3

Рис. 3. Граф состояний и переходов
               моделируемого процесса.
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Рис. 4. Структурная схема укрупненного алгоритма процесса моделирования в ИСМ  

Оператор 1 осуществляет ввод исходной информации из БД. Оператор 2 устанавливает 
исходные (нулевые) значения в переменных, в которых процессе моделирования будет 
накапливаться статистика, после завершения моделирования эта статистика будет 
использована для вычисления оценок ПН и СЭ. Устанавливается также исходное значение 
переменной IN , в которой производится подсчет количества выполненных итераций 
моделирования.  

Оператор 3 в начале каждой итерации моделирования генерирует значения моментов 
времени наступления первых событий модели, и сохраняет их в так называемом «календаре 
событий» (КС). КС представляет собой массив данных, в который записываются значения 
моментов времени всех модельных событий. В ИСМ явно имитируются три типа событий: 
отказы элементов, входящих в множество оE , события «Контроль» и «ТО». На рис. 5 
показана диаграмма, поясняющая последовательность наступления модельных событий. 
Первые события, являющиеся отказами элементов, генерируются с помощью датчика 
случайных чисел. Первые события «Контроль» и «ТО» планируются как детерминированные 
моменты времени, равные ктсT  и тоT  соответственно.1   

                                                             

1 События «ТО» планируются только при стратегии регламентированного ТО (ТО по ресурсу) 
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Рис. 5. Диаграмма событий модели 

 
Затем начинается процесс моделирования, который заключается в циклическом 

выполнении операторов 3-11. Оператором 4 осуществляется «просмотр» КС, в результате 
такого просмотра определяется наименьшее содержащееся в нем значение, которое и 
принимается в качестве текущего модельного времени t (это время соответствует текущему 
событию). Если это время не превысило заданного значения продолжительности 
моделирования эT  (эту проверку выполняет оператор 5), то далее выполняются операторы 6-
11.  

Операторы 6, 8, 10 проверяют тип наступившего события. Если текущее событие 
«Отказ», оператор 6 передает управление оператору 7, который осуществляет обработку 
этого события. Обработка события заключается в накапливании необходимой статистики, 
связанной с этим событием, и планировании времени следующего события. Время 
следующего отказа генерируется с помощью датчика случайных чисел. Для определения 
случайного времени (наработки) между отказами элементов оEei Î   используется датчик 
случайных чисел, подчиненных DN-распределению, которое считается наиболее адекватным 
для описания закономерностей отказов элементов радиоэлектронной аппаратуры [4]. 
Полученное значение времени следующего отказа элемента ie  сохраняется в КС вместо его 
прежнего значения.   

Обработка событий «Контроль» и «ТО» осуществляется аналогичным образом. Если 
текущее событие «Контроль», выполняется оператор 9, если текущее событие «ТО», 
выполняется оператор 11. Более подробное описание этих операторов можно найти в [2]. 

Рассмотренный циклический процесс исполнения операторов 4-11 будет продолжаться 
до тех пор, пока текущее время t не превысит заданное значение продолжительности 
эксплуатации объекта эT . Как только выполнится условие эT>t , циклический процесс 
прерывается, и оператор 5 передает управление оператору 12. Оператор 12 подсчитывает 
количество выполненных итераций моделирования IN . Оператор 13 рассчитывает текущие 
оценки ПН и СЭ. Операторы 14,15 проверяют условие завершения процесса моделирования. 
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Таким условием является достижение требуемой точности результатов ( трee £ ) или 
выполнение заданного количества итераций процесса моделирования ( max

II NN = ). Если 
такое условие не выполняется, оператор 15 передает управление оператору 3, после чего 
процесс продолжается описанным выше образом. Завершается работа программы 
выполнением оператора 16, который выводит полученные результаты на экран монитора.  

 
Программная реализация модели. 

ИСМ реализована в виде комплексной программы ISMPN, разработанной средствами 
системы программирования Delphi [5]. Программа ISMPN интегрирована с базой данных, 
которая построена на основе локального сервера СУБД InterBase [6].  

В программе имеется несколько режимов работы, основными из которых можно считать 
режимы База данных и Моделирование.  На рис.  6  и 7  показан вид экрана ПК в этих 
режимах работы программы ISMPN.  

В режиме База данных осуществляется ввод всей исходной информации, необходимой 
для работы программы. На рис. 6 показана страница, с которой вводится информация о 
конструктивной структуре объекта (окно в левой части экрана, в котором отображается 
дерево конструктивной структуры) и данные о ПН и стоимости отдельных конструктивных 
элементов в таблицах, расположенных справа.  

 

 
Рис. 6. Вид экрана ПК в режиме «База данных» 

 
В верхней таблице отображаются (и редактируются) данные о составных элементах, 

которые входят в составной элемент, выделенный в данный момент в дереве конструктивной 
структуры. В нижней таблице отображаются данные, относящиеся к простым элементам 
(элементам нижнего уровня), входящим в состав выделенного составного элемента.  
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Рис. 7. Вид экрана ПК в режиме «Моделирование» 
    

На рис. 7 показан вид экрана ПК после завершения расчетов в режиме 
Моделирование. В центральной части экрана отображается график функции  )(tw  и  
графики доверительного интервала для доверительной вероятности 95%, внизу слева 
отображаются полученные в результате моделирования оценки показателей оT , вT , гK , тиK  
и  эc , величина статистической ошибки e . Слева вверху отображаются значения некоторых 
из наиболее важных параметров моделирования. Справа от графика )(tw  в качестве 
дополнительной информации отображаются значения среднего числа элементов оEei Î , 
которое по прогнозу будет заменяться на протяжении рассматриваемого периода 
эксплуатации эT . 

Более подробные сведения о программе ISMPN можно найти в [2]. 
Заключение. В статье рассмотрена кратко ИСМ, с помощью которой можно 

прогнозировать ПН и СЭ объекта РЭТ на стадии его проектирования.  Основное внимание 
уделено ее внешнему описанию, то есть содержанию исходной для модели информации и 
получаемым в результате моделирования результатам. Рассмотрены также основной 
алгоритм модели и принципы его работы. На основе представленной в статье информации 
можно получить достаточно полное представление о возможностях ИСМ и круге задач,  
которые могут решаться с ее применением.  

В частности, должно быть понятно, что с помощью ИСМ могут решаться на этапе 
разработки объекта РЭТ задачи оптимального выбора наиболее важных параметров СТД и 
СТО, так как эти параметры представлены в исходных данных для ИСМ. 



 

 62 

 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. М.: Наука, 1978. – 400  с. 
2. Прогнозирование надежности сложных объектов радиоэлектронной техники и оптимизация 

параметров их технической эксплуатации с использованием имитационных статистических моделей. 
Монография / С.В. Лєнков, К.Ф. Боряк, Г.В.Банзак, В.О. Браун [и др.] : под ред. С.В.Ленкова. – 
Одесса : Изд-во «ВМВ», 2014. – 256 с. 

3. Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология. – М.: Наука, 1980. 
– 208 с.   

4. Стрельников В.П., Федухин А.В. Оценка и прогнозирование надежности электронных 
элементов и систем. – К.: Логос, 2002. – 486 с. 

5. Дарахвелидзе П.Г., Марков Е.П. Программирование в Delphi 7. СПб.: БХВ-Петербург, 2004. 
– 784 с. 

6. Ковязин А., Востриков С. Мир InterBase. Архитектура, администрирование и разработка 
приложений баз данных в InterBase/Firebird/Yaffil. М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2002. – 496 с. 

 
REFERENCES:  
1. Buslenko N.P. Modelirovanie slozhnyh sistem. M.: Nauka, 1978. – 400  s. 
2. Prognozirovanie nadezhnosti slozhnyh ob#ektov radiojelektronnoj tehniki i optimizacija 

parametrov ih tehnicheskoj jekspluatacii s ispol'zovaniem imitacionnyh statisticheskih modelej. Monografija 
/ S.V. Lєnkov, K.F. Borjak, G.V.Banzak, V.O. Braun [i dr.] : pod red. S.V.Lenkova. – Odessa : Izd-vo 
«VMV», 2014. – 256 s. 

3. Ventcel' E.S. Issledovanie operacij: zadachi, principy, metodologija. – M.: Nauka, 1980. – 208 s.   
4. Strel'nikov V.P., Feduhin A.V. Ocenka i prognozirovanie nadezhnosti jelektronnyh jelementov i 

sistem. – K.: Logos, 2002. – 486 s. 
5. Darahvelidze P.G., Markov E.P. Programmirovanie v Delphi 7. SPb.: BHV-Peterburg, 2004. – 

784 s. 
6. Kovjazin A., Vostrikov S. Mir InterBase. Arhitektura, administrirovanie i razrabotka prilozhenij 

baz dannyh v InterBase/Firebird/Yaffil. M.: KUDIC-OBRAZ, 2002. – 496 s. 
 
Без рецензії. 

 
д.т.н., проф. Лєнков С.В., д.т.н., доц. Боряк К.Ф.,  

к.військ.н., доц. Пашков С.О., к.т.н., доц. Цицарєв В.М. 
ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ Й ВАРТОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ 

РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ МЕТОДОМ ІМІТАЦІЙНОГО СТАТИСТИЧНОГО 
МОДЕЛЮВАННЯ 

 
У статті розглядається імітаційна статистична модель (ІСМ), призначена для 

прогнозування показників надійності (ПН) і вартості експлуатації (ВЕ) об'єкта 
радіоелектронної техніки (РЕТ) з урахуванням його конструктивної структури й параметрів 
систем технічного діагностування (СТД) і технічного обслуговування (СТО). У якості ПН 
виникаються оцінки стандартних показників: середній наробіток на відмову, коефіцієнт 
готовності й ін. Як показник ВЕ виникає питома вартість експлуатації об'єкта. 

Припускається, що ІСМ повинна застосовуватися в основному на етапах розробки об'єкта 
РЕТ. За результатами, одержуваним за допомогою ІСМ, можна приймати обґрунтовані 
рішення на вибір структури й конструкції об'єкта, визначати оптимальні параметри СТД і 
СТО.  

ІСМ реалізована програмно за допомогою засобів системи програмування Delphi. Наводяться 
форми представлення вхідної й вихідної інформації моделі. 

Ключові слова: об'єкт радіоелектронної техніки, показники надійності, параметри об'єкта 
радіоелектронної техніки, імітаційне статистичне моделювання, технічне обслуговування й 
ремонт.  
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PREDICTING THE INDICES OF RELIABILITY AND OPERATING COST OF THE OBJECTS 
OF RADIO-ELECTRONIC ENGINEERING WITH THE SIMULATION-BASED STATISTICAL 

MODELING METHOD 
 

The article deals with a simulation-based statistical model (SBSM) proposed by the authors, which 
is meant for predicting the reliability indices (RI) and operating cost index (OCI) of the object of radio-
electronic engineering (REE) taking into account its design structure, parameters of technical diagnostics 
system (TDS) and maintenance system (MS). Standard indices: average prefailure life, readiness factor, 
etc. were taken as RIs. Maintenance cost was taken as OC index. 

It is supposed that SBSM will be used mainly at the development stages of the object of REE. 
According to the results obtained by means of SBSM, grounded decisions on the choice of the structure 
and design of the object can be made, and optimal parameters of TDS and MS can be determined. SSM is 
implemented in software by means of Delphi programming system tools. Representation forms of the input 
and output data of the model are given. 

Keywords: object of radio-electronic engineering, reliability indices, parameters of object of radio-
electronic engineering, simulation-based statistical modeling, maintenance and repair. 
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АНАЛИЗ СПЕКТРАЛЬНЫХ И КОРРЕЛЯЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ЭХОСИГНАЛА ПАРНОЙ ЦЕЛИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

СВЕРХРЕЛЕЕВСКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 
 
В статье представлены результаты сравнительного анализа сигналов 

отражённых от одиночной и парной целей (ПЦ) в частотной области, а так же 
произведено вычисление автокорреляционной функции (АКФ) прямоугольной пачки 
сигнала одиночной цели и пачки ПЦ с целью выявления отличительных признаков. На 
основании проведённого анализа сформулированы возможные пути формирования 
признака парной цели необходимых для разработки алгоритмов и технических решений 
системы высокого (сверхрелеевского) разрешения. 

Ключевые слова: парная цель, спектральный анализ, автокорреляционная функция. 
 
Введение. В теории разрешения рассматривается несколько видов и критериев 

разрешения. Методы "сверхразрешения" в большинстве случаев используют вид разрешения, 
определяемый термином квазиполное "обнаружение - разрешение" [1], который 
соответствует задаче обнаружения каждой одиночной цели с заданным качеством, то есть 
определения состава групповой цели в импульсном объёме РЛС. Альтернативной этому виду 
является процедура квазиполного "разрешения - измерения" [2], при которой 
осуществляется измерение угловых координат с точностью, приближающейся в границе 
Крамера – Рао. 

Предполагаемые методы разрешения, основанные на использовании результатов 
спектрально-временного анализа, по сути соответствуют виду "обнаружение – разрешение", 
но отличаются от классического подхода тем, что предполагается обнаружение групповой 
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цели с одновременным формированием признаковой информации о составе цели, 
использование которой позволяет решить задачу о составе цели: "одиночная - парная". 

В результате проведенного в [3] исследования определён информативный признак, 
характеризующий особенности тонкой структуры эхосигнала ПЦ по сравнению с пачкой 
одиночной цели. Таким признаком является наличие области быстрых случайных 
флюктуаций центральной части пачки вследствие случайного изменения относительной 
фазы импульсов, принятых в каждом периоде. Причиной изменения фазы в пределах 0 - 2π 
является дисперсия скорости движения целей, а также явления вибрации корпуса самолёта. 

Наличие отличительного признака в структуре пачек эхосигнала даёт принципиальные 
возможности распознавания вида цели: одиночная – парная. 

Анализ спектральной функции дискретной пачки парной цели. 
Спектральный анализ (СА) относится к области современной теоретической и 

прикладной математики, которая, несмотря на свой фундаментальный характер, имеет 
тенденцию бурного развития. 

Совокупность методов и подходов в решении задач СА включает, наряду с 
классическим анализом Фурье, занимающим центральное место в математическом анализе и 
его приложениях, целый ряд, так называемых альтернативных методов, классификация и 
обоснование которых считаются далеко не завершёнными. Основу этих методов составляет 
понятие обобщённого спектра ("псевдоспектра"), определённого как совокупность значений 
некоторого линейного оператора или матрицы. 

Большинство таких методов альтернативного СА реализовано теоретически в 
известных работах по "сверхразрешению" [4, 5]. Статистическому анализу этих методов 
уделено большое внимание в литературе [6, 7]. Одним из принципиальных ограничений их 
практической реализации являются вычислительные и аппаратные трудности формирования 
"псевдоспектра". 

К группе новых альтернативных методов СА условно можно отнести современное 
направление вычислительного гармонического анализа, основанное на использовании 
мощного математического набора методов локализованного частотно-временного и 
пространственно-фазового анализа многомасштабных явлений. Это направление получило 
название теории "вейвлет-анализа". Исследование возможностей применения этого метода к 
решению задачи сверхрелеевского разрешения проводится в [8]. 

В данном случае ставится задача изучения спектральных характеристик эхосигнала ПЦ 
методом классического Фурье-анализа применительно к дискретному представлению 
эхопачки. 

Как известно, для анализа спектральных характеристик дискретных сигналов 
используется разновидность Фурье-анализа, называемая дискретным преобразованием 
Фурье (ДПФ). 

Выражение ДПФ массива сигнала { }nx  конечной длины N представляет собой 
массив{ }ny , элементы которого находятся по формуле: 

å -
= þ

ý
ü

î
í
ì-= 1

0
2exp)( N

n n kn
N

jxnY p .     (1) 

Спектр )(nY  является дискретным с интервалом между гармониками, равным 2π/(NT). 
Реальный масштаб времени фигурирует только в множителе 1/Т (в исходной формуле - 
перед оператором суммирования). В практике анализа оперируют с номерами отсчётов и 
спектральных гармоник без привязки к действительному масштабу времени и частоты. 

Перед применением ДПФ необходимо отметить его особенности с точки зрения 
понятия спектра дискретного сигнала. ДПФ представляет собой набор дискретных отсчётов 
спектральной функции дискретного сигнала. Это определяет существенную для практики 
анализа особенность ДПФ, которая заключается в том, что, если к конечному набору 
отсчётов сигнала добавить некоторое количество нулей, то спектральная функция 
дискретного сигнала не изменится, но ДПФ даёт большее число спектральных отсчётов, 
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соответствующих частотам, более тесто расположенным в интервале от нуля до частоты 
дискретизации. Это свойство иллюстрируется рис. 1 и 2, где левый рис. 1 показывает ДПФ 
"чистого" сигнала (близкая к прямоугольной пачка), а рис. 2 - ДПФ того же сигнала,  к 
которому добавлено N нулей. 
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Рис. 1      Рис.2 

Данное особое свойство ДПФ может как затруднить анализ при оценке состава высших 
составляющих спектра, так, в отдельных случаях, и получить определённое преимущество, 
поскольку оно позволяет повысить спектральное разрешение при вычислении ДПФ. 

Используя вложенные функции (fft, fftshift) программного приложения Signal Processing 
математического пакета MATLAB R2012b [9], получены результаты расчёта ДПФ 
стандартной пачки одиночной цели и пачки эхосигнала ПЦ. Графики зависимостей Y(n) для 
обоих случаев представлены на рис. 3 и 4. 
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Рис. 3 
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Рис. 4 

 
На рис. 3 показан результат ДПФ отсчётов пачки одиночной цели с гауссовой 

огибающей при N = 16. Масштаб по оси частот соответствует номеру канала, делённому на 
N, масштаб по оси абсцисс - в дБ (для обоих рис.). На рис. 4 показан дискретный спектр для 
пачки эхосигнала ПЦ при пересечении составляющих пачек на уровне 0,8 (угловое смещение 
целей @ 0.4). 
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Для обоих результатов ДПФ (обозначение сигналов: SN1 и SN2) проведена оценка 
суммарной мощности высших гармоник спектра Yk  (k = 1 ... N - 1, Yo - основная гармоника), 
которая соответствует: 

å -
= -@1
1

2
1 )дБ5,13(0446,0)(N

k SN kY ,     (2) 

å -
= -@1
1

2
2 )дБ24,7(14,0)(N

k SN kY .      (3) 
Сравнение результатов, представленных на рис. 3 и 4, а также (2) и (3), показывает, что 

наличие области флюктуаций в пачке ПЦ приводит к увеличению числа и суммарной 
мощности неосновных составляющих дискретного спектра. Разность суммарной мощности 
высших составляющих спектров рис. 3 и 4 составляет: 

Δ = 6,52 дБ. 
Таким образом, различие дискретных спектров пачек одиночной цели и ПЦ 

проявляется в увеличении числа и мощности неосновных составляющих ДПФ разрешаемой 
пачки ПЦ. Физическая причина заключается в принципиальных ограничениях классического 
Фурье-преобразования, связанных с использованием в качестве базисных функций 
синусоидальных колебаний, при которых невозможно детально представить перепады 
сигнала с высокой крутизной при наличии ограниченного числа гармоник. В результате 
скачкообразные изменения сигнала (разрывы и пики) вызывают незначительное изменение 
частотного образа в виде "размывания" по частоте, то есть изменение состава высших 
гармоник. 

В данном случае ставится задача, не выходя за рамки классического спектрального 
анализа проанализировать возможности увеличения признаковых различий дискретных 
спектров сигналов одиночной и парной целей. 

Решение такой задачи может быть основано на существенном уменьшении уровня 
неосновных (высших) составляющих спектра стандартной пачки одиночной цели за счёт 
применения "весового" преобразования дискретных выборок принятого сигнала с помощью 
умножения на одну из выбранных функций "окна". 

При использовании "весовой" функции w(k) выражение ДПФ имеет вид: 

kn
n

jkwkxnY N
iw å -
= þ

ý
ü

î
í
ì-= 1

0
2exp)()()( p .     (4) 

Возможность повышения разности в энергетике высших составляющих ДПФ 
одиночной цели и ПЦ основана на различии физической природы формирования частотного 
образа для эхосигналов указанных выше целей. При отсутствии в сигнале резких случайных 
изменений импульсов уровень высших составляющих спектра зависит от степени 
сглаживания огибающей (за счёт "оконного" преобразования), а характер частотного образа 
пачки с областью случайных флюктуаций практически не зависит от вида огибающей (что в 
дальнейшем проверяется сравнением ДПФ). 

С целью количественного анализа возможностей воздействия на характер неосновных 
составляющих спектра весовой обработки выборок сигнала проведен расчёт ДПФ для трёх 
выбранных функций "веса", имеющих следующие аналитические выражения: 

- функция Хемминга: 
1

)1(2cos46,054,0)(
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- функции Блэкмана: 
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- функции Чебышева, отсчёты которой рассчитываются путём вычисления обратного 
преобразования Фурье от частотной характеристики: 

{ }
( ))()1(

)arccos()1(cos)(
aarchnch

nwS
-

pm-
= ,     (7) 

dww /=m , а – коэффициент (таблица). 
Результаты расчёта представлены графиками на рис. 5. 
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Рис. 5 
Как следует из графиков, для всех трёх вариантов функции "окна" характерно наличие 

двух ближайших к основной гармонике составляющих достаточно высокого относительного 
уровня. Если обеспечить при дальнейшей обработке их режектирование вместе с основной 
частотой, то лучшие характеристики подавления высших составляющих имеет функция 
"веса" Чебышева. Для него отдельно получен результат относительного уровня: 

0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0001    0.1542    1.0000    0.1542    0.0001    
0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000 . 

Выделены две ближние к основной гармоники, сумма остальных составляющих 
практически равна нулю. 

Пара ближних к основной гармоник существенно снижает эффект уменьшения уровня 
высших гармоник ДПФ "стандартного" сигнала при весовой обработке сигнальной выборки, 
поэтому возникает задача анализа причины их появления, поскольку из известных 
теоретических сведений почти любая весовая функция должна снижать относительный 
уровень боковых лепестков минимум до – 40 дБ. Очевидным логическим предположением 
является факт совпадения на частотной оси этих составляющих с частью главного лепестка 
частотной характеристики функции "веса". С целью подтверждения такого вывода ниже 
рассматриваются частотная характеристика оператора ДПФ и амплитудно-частотная 
характеристика (АЧХ) функций "веса". 

Поскольку ДПФ представляет собой линейную совокупность отсчётов входного 
сигнала,  то это позволяет трактовать ДПФ,  как дискретный фильтр с импульсной 
характеристикой вида: 

,2exp)(
N

nkjkhn
p

=  1,...,1,0 -= Nk .    (8) 

АЧХ такого фильтра определяется функцией вида sin(Nx)/sin(x), при этом график АЧХ 
отдельных каналов ДПФ рассчитывается с помощью функции Дирихле: 

)()( 0xxdiricnK N -= . 
График АЧХ трёх соседних каналов ДПФ приведен на рис. 6. 
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Рис. 6 
Из рис.  6  легко определить относительный уровень боковых лепестков АЧХ,  для 

вывода о природе появления пары "нежелательных" первых высших составляющих спектра 
необходимо провести анализ совместно с АЧХ самих функций "веса".  С этой целью 
проведен расчёт АЧХ функций Блэкмана и Чебышева с использованием встроенной 
функции:  

[h, f]=freqz(f, 20log10(abs(h)) 
пакета MATLAB [10]. Полученные графики АЧХ представлены на рис. 7. 
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Рис. 7 
 

Как следует из рис. 7, уменьшение уровня боковых лепестков АЧХ фильтра ДПФ 
происходит как естественная "плата" за расширение центрального лепестка, ширина 
которого составляет от 2-х и более единиц частотных отсчётов. Сравнительный анализ рис. 6 
и 7 подтверждает ранее сформулированную причину появления в составе ДПФ после 
"оконного" преобразования сигнала пары ближайших к основной гармоник. Причиной может 
быть только "попадание" этих гармоник в главный лепесток АЧХ функций "веса". 

Таким образом, в частотной области при реализации спектрального анализа с помощью 
алгоритма БПФ возникает возможность различения вида пачек за счёт оценки суммарной 
мощности высших составляющих дискретного спектра. При использовании перед БПФ 
весового преобразования пачки (по алгоритму Чебышева) и режекции основной гармоники 
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относительный уровень неосновных гармоник спектра для одиночного сигнала можно 
считать равным нулю, а для сигнала ПЦ суммарный уровень соответствует – (6 … 8) дБ. 

Автокорреляционная функция эхосигналов одиночной и парной целей. 
Информационный признак распознавания вида цели: одиночная - групповая, 

необходимый для решения задачи разрешения ПЦ, содержит форма огибающей дискретной 
пачки эхосигнала. Как известно, форма выходного сигнала при согласованной обработке 
полностью определяется АКФ ожидаемого сигнала. Двухмерная АКФ широко используется 
для оценки постоянных разрешения сигналов. 

Эта предпосылка определяет смысл вычисления и сравнительного анализа АКФ двух 
видов пачек: одиночной и парной целей. 

Вычисление АКФ по вектору сигнальных выборок Х производилось на основе 
использования встроенной статистической функции MATLAB [10] 

[ ] )'',,(, methodmxcorrmtx=RX , 
где x  − выборки сигнала; 
m  - размерность АКФ. 
Значения R возвращают квадратную матрицу Топлица, в которой первая строка R(1,:) 

определяет АКФ. 
Произведено вычисление АКФ прямоугольной пачки сигнала одиночной цели (N = 16) 

и пачки ПЦ, состоящей из крайних областей прямоугольной пачки и (между ними) области 
флюктуаций, в качестве которой использован фрагмент моделирования. 

График АКФ пачки одиночной цели показан на рис. 8. АКФ парной цели - рис. 9. На 
оси ординат обоих графиков показаны значения нормированной АКФ сигнала, на оси 
абсцисс - временные отсчёты. 

Прямоугольная пачка (N = 16). 
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Рис. 8 

 
Прямоугольная пачка (N = 16) с областью флюктуаций при Nфл = 6. 
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Как видно из рис. 8 и 9 автокорреляционные функции сигналов одиночной и парной 
целей имеют отличительные особенности, прямое их использование для разрешения целей 
пока не очевидно. 

Вывод. На основании проведённого анализа можно определить возможные пути 
формирования признака цели. 

Первый путь - использование различий в частотном образе сигнала, формируемом с 
помощью классического ДПФ. При использовании весовой обработки сигнала до ДПФ 
суммарная мощность высших гармоник спектра пачки одиночной цели практически близка к 
нулю, а пачки ПЦ составляет от – 5 до – 7 дБ (в зависимости от значения коэффициента 
корреляции). Признаком ПЦ может служить результат сравнения высших составляющих 
ДПФ с соответствующим порогом. Определённой трудностью реализации является 
относительно малая мощность неосновных составляющих ДПФ. 

Второй путь - использование корреляционных различий пачки ПЦ по сравнению со 
стандартной пачкой одиночной цели. Результаты аналитической оценки КФ обоих пачек 
были показаны на рис. 8, 9. Вопрос практического использования корреляционных различий 
может оказаться более сложным. 
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к.т.н. Лоза В.М. 
АНАЛІЗ СПЕКТРАЛЬНИХ І КОРЕЛЯЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ЛУНАСИГНАЛУ ПАРНОЇ ЦІЛІ З ТОЧКИ ЗОРУ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ НАДРЕЛЕЄВСЬКОГО 
РОЗРІЗНЕННЯ 

 
У статті представлені результати порівняльного аналізу сигналів відбитих від одиночної і 

парної цілей (ПЦ) в частотній області, а також проведено обчислення автокореляційної функції 
(АКФ) прямокутної пачки сигналу одиночній цілі і пачки ПЦ з метою виявлення відмінних ознак. 
На підставі проведеного аналізу сформульовані можливі шляхи формування ознак парної цілі 
необхідних для розробки алгоритмів і технічних рішень системи високого (надрелеєвського) 
розрізнення. 

Ключові слова: парна ціль, спектральний аналіз, автокореляційна функція. 
 

Ph.D. Loza V.N. 
ANALYSIS OF SPECTRAL AND CORRELATION CHARACTERISTICS OF THE ECHO MAN 

OBJECTIVES IN TERMS OF SOLVING SVERHRELEEVSKOGO PERMITS 
 
The article presents the results of a comparative analysis of the signals reflected from the singles 

and doubles purposes in the frequency domain, as well as made the calculation of the autocorrelation 
function of the rectangular packs, single-target signal and doubles purposes packs in order to identify 
the distinctive features. Based on the analysis set forth ways of forming the pair of feature goals 
necessary for the development of algorithms and technical solutions High system permission. 
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УДК 621.396.967                                             к.т.н. Миночкин Д.А. (ИТС НТУУ «КПИ») 

 Кушниренко И.А. (ИТС НТУУ «КПИ») 
 

АЛГОРИТМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАНАЛОВ В СПУТНИКОВЫХ 
НИЗКООРБИТАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

В работе рассмотрены стратегии предоставления каналов в спутниковых 
низкоорбитальных сетях для систем навигации воздушного движения. Проанализированы 
стратегии с использованием очередей и резервированием каналов как для новых абонентов, так 
и для абонентов, которые передаются из других сот. Проведено исследование влияния 
стратегии на доступность каналов связи в зависимости от поступающей нагрузки в соту. 
Определены наиболее эффективные стратегии в зависимости от условий работы системы 
навигации.  

Ключевые слова: передача обслуживания, предоставление каналов, спутниковые системы. 
 
Постановка задачи. Использование спутниковых сетей позволяет обеспечить 

постоянную связь между наземными станциями и воздушными платформами  в любой точке 
земного шара, включая моря и океаны. На сегодняшний день приоритетным направлением 
развития спутниковой связи является использование низкоорбитальных спутниковых 
созвездий. Такие созвездия находят применение для организации связи в системах навигации 
воздушного движения. Число участников воздушного движения имеет тенденцию к 
возрастанию, и при этом не могут не увеличиваться риски, связанные с любыми авиа-
перелётами. В связи с этим требования к системам навигации воздушного движения растут, а 
такие системы, в свою очередь, напрямую зависят от надёжности и доступности каналов 
связи между конкретными воздушными платформами и координирующим центром.  

Высота орбит, на которых находятся спутниковые созвездия, лежит в пределах от 160 
до 2000 км, период вращения спутника вокруг Земли равен 88-160 мин. соответственно. На 
основании исследований [1], проводившихся на базе системы Iridium, известно, что прямая 
видимость между одним конкретным спутником и воздушной платформой длится не более 
4-5 минут [2], что не достаточно для успешной координации воздушного движения. По 
истечении этого времени необходимо выполнять передачу обслуживания платформы (т.е., 
абонента) другому спутнику.  Из этого следует, что общая надёжность системы навигации 
воздушного движения будет непосредственно зависеть от доступности каналов связи, т.е., 
фактически, в основном от процедуры передачи обслуживания между спутниками и 
алгоритма, по которому эта процедура будет осуществляться. Ключевым фактором работы 
алгоритма передачи обслуживания является стратегия выбора и предоставления каналов 
абонентам (воздушным платформам), которые уже обслуживаются в системе (передача 
обслуживания с одного спутника на другой), и новым (поступающим в систему) абонентам. 
Именно от стратегии предоставления и зависит значение доступности канала связи.  

В данной статье рассмотрены различные стратегии предоставления каналов при 
передаче обслуживания в спутниковых низкоорбитальных телекоммуникационных системах 
и проведена оценка их эффективности в зависимости от поступающей нагрузки. 

Основное содержание. Исходные данные для анализа и моделирования были выбраны 
на основе существующего описания системы Iridium [1]. В этой системе высота спутниковой 
орбиты приблизительно равна 781 км, наклон составляет 86,4°, период вращения равен 100 
минутам. Для упрощения расчётов предположим, что траектории движения абонентов 
(воздушных платформ) соответствуют прямым линиям и скорость движения постоянна. 
Поступление новых пользователей в систему соответствует процессу Пуассона, со средним 
значением  и интенсивностью обслуживания . Поступление запросов на передачу 
обслуживания тоже будем считать Пуассоновским процессом со средним значением . 
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Если платформа находится в соте,  то среднее время занятия канала (длительности 
обслуживания контакта) равно .   

Существует большое количество различных подходов к моделированию спутниковых 
систем, отличающихся различными допущениями относительно мобильности 
обслуживаемых абонентов. Для анализа и моделирования в работе выбраны «Двухмерная 
модель трафика» [3], и «Приближенная модель трафика»  [4]. 

В двухмерной модели трафика предположено, что в момент установления связи по 
инициативе абонента все пользователи распределены в соте равномерно, и могут двигаться с 
равной вероятностью в любую сторону. Также направление движения абонента остаётся 
постоянным до его выхода за пределы текущей соты. Учитывая все определённые 
допущения, можно записать: 

  
                                                                     (1) 

где  - вероятность того,  что пользователь будет обслужен; 
 - вероятность того, что для нового канала, только что поступившего в систему, 

потребуется хотя бы один раз совершить процедуру передачи обслуживания; 
 – вероятность отказа в обслуживании; 
 – вероятность отказа в передаче обслуживания; 
 – частота поступления каналов в соту. 

 
В приближенной модели трафика используется более простая формула для вычисления 

среднего количества занятых каналов (контактов в соте) по сравнению с описанной выше. 
Но при этом следует учитывать, что эта формула актуальна при незначительных 
вероятностях отказа в обслуживании новым контактам и незначительных вероятностях 
прерывания связи для существующих контактов. 

 
                                                                     (2) 

где  – среднее количество контактов в соте. 
Рассмотрим различные стратегии предоставления каналов. Для этого примем 

следующие обозначения: система имеет множество однородных сот, на каждую соту 
выделено  каналов. Время занятия канала абонентом подчинено экспоненциальному закону 
со средним значением . Частота появления  новых контактов и контактов, 
переключающихся с других сот равна  и  соответственно. Во время моделирования 
будем работать с одной конкретной сотой, экстраполируя результаты на другие соты.   

Стратегия без приоритета (NPS – non-priority strategy).. В этой стратегии все каналы 
соты могут с равной вероятностью использоваться как новыми абонентами, так и 
“приходящими” с других сот, разницы в обработке запросов для обоих случаев нет. 
Соответственно, вероятность отказа в обслуживании для обоих случаев будет равной. Когда 
все  каналов заняты, то любому новому (для текущей соты) абоненту отказывается в 
обслуживании. Математически это можно описать следующим образом: 

 

                                                           (3) 

     
где:  -  количество каналов на конкретной итерации. 
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Стратегия с очередью и приоритетом (QPS – query priority strategy). Если в соте 
при поступлении запроса на приём обслуживания нет свободных контактов, то запрос 
помещается в очередь. При этом обслуживание абонентов, занимающих каналы на момент 
поступления запроса, продолжается. Если канал освобождается, то происходит его занятие 
первым в очереди абонентом. Если же на момент выхода за пределы предыдущей соты 
(откуда передаётся обслуживание) в новой соте (куда передаётся обслуживание) свободных 
каналов нет, то в таком случае происходит отказ в дальнейшем обслуживании. Канал 
остаётся незанятым, если его освободил абонент и в очереди на приём обслуживания заявок 
не содержится. Математически стратегия описывается следующим образом: 

 

.                                                  (4) 

 
Новым каналам отказывается в обслуживании, когда все  каналов заняты, 

соответственно можно записать:  
 

.                                                                           (5) 
 

На итерации моделирования  вероятность отказа при передаче обслуживания можно 
рассчитать следующим образом: 

  
,                                                                  (6) 

 
соответственно, вероятность неудачной попытки передачи обслуживания можно определить 
так: 

.                                                                       (7) 
 
Стратегия с резервированием каналов (RCS reservation channel strategy). При 

использовании такой стратегии увеличивается вероятность успешной передачи 
обслуживания за счёт резервирования части каналов для передающихся контактов из других 
сот.  При этом незарезервированные каналы могут использоваться и для поступающих в 
систему новых абонентов, и для приёма обслуживания из соседних сот. Математически 
вероятность отказа в обслуживании новому абоненту описывается следующим образом:  

  

,                                                     (8) 

 
соответственно, вероятность отказа при приёме обслуживания из других сот: 
  

.                                                               (9) 

 
Стратегия с резервированием каналов и очередью (QPS + RCS). Эта стратегия, по 

сути, является комбинацией двух предыдущих стратегий. Математически такой подход 
можно описать следующим образом: 
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,                                                        (10) 

где:  

.                   (11) 

 
Соответственно, получим вероятности:  
 

,                                                                          (12) 

 
,                                                                (13) 

 

.                                        (14) 

 
 – вероятность того, что будет отказано в обслуживании каналу, который занимает 

в очереди позицию . 
Стратегия с резервированием каналов для передачи обслуживания и очередями 

для новых и «старых» контактов.(QPS(Handoff+New) + RCS(Handoff).  
Такаю стратегию необходимо рассматривать в контексте нескольких сот [3], каждая из 

которых имеет по  каналов. Используются две очереди  и , для передающихся из 

других сот и новых контактов соответственно. Размер очередей –  и  соответственно. 
Контакт, который передаётся из соседней соты, попадает в очередь  при условии 

занятости всех каналов . Новый контакт, поступающий в эту соту, становится в очередь , 
если все незарезервированные каналы ( ) заняты. Контакту, находящемуся в очереди , 

отказывается в обслуживании в том случае, если его время ожидания истекло, и свободные 
каналы в текущей соте не появились.  Работа по такой стратегии представляет собой 
Марковский процесс. Математическое описание представлено ниже:  

,                                                                    (15) 

 
.                                                                    (16) 

Результаты моделирования. Предположим, что трафик от пользователей (контактов) 
в каждой соте соответствует распределению Пуассона. Также предположим, что: 

- длительность одного контакта равна 1 минуте, и подчинена экспоненциальному 
закону; 

- среднее время нахождения в очереди равно 5-ти минутам, и подчинено 
экспоненциальному закону; 

- абоненты, у которых время ожидания в очереди истекло, удаляются из очереди;  
- в каждой соте имеется по 10 каналов;      
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- ограничений по длине очереди нет; 
- время моделирования – 10 000с.  
На рис. 1 и рис. 2 приведенные результаты моделирования, которые показывают 

вероятность отказа в обслуживании в зависимости от поступающей нагрузки на систему при 
передаче контакта из соседней соты и поступлении нового контакта в соту без 
использования каких-либо стратегий предоставления каналов. 

 

Рис. 1. Зависимость вероятности отказа для новых контактов от нагрузки на систему 

 

Рис. 2. Зависимость вероятности отказа при передаче обслуживания 
от нагрузки на систему 

 
На рисунках видно, что более высокие значения вероятностей отказа в обслуживании 

показала двухмерная модель трафика, потому она была выбрана для дальнейшего 
моделирования. 



 

 77 

 
Рис. 3. Зависимость вероятности отказа при передаче обслуживания от поступающей 

нагрузки на систему для различных стратегий предоставления каналов 

 

Рис. 4. Зависимость вероятности отказа при запросе на обслуживание от поступающей 
нагрузки на систему для различных стратегий предоставления каналов 

На рис. 3 и рис.4 видно, что применение даже самой простой очереди для передачи 
обслуживания позволяет существенно понизить вероятность отказа в обслуживании. При 
этом нельзя выделить некоторую универсальную стратегию, которая показывала бы низкие 
вероятности как при передаче «старых» контактов, так и при поступлении новых. В 
значительной степени выделяется стратегия QPS, которая показывает более высокие 
значения вероятностей отказа при передаче обслуживания по сравнению с другими  
стратегиями. Однако, эти значения вероятностей отказа ниже, чем без использования какой-
либо стратегии (NPS),  и вероятность отказа для новых контактов существенно ниже по 
сравнению с другими стратегиями. Стратегии QPS+RCS, RСS, QPS(H+N) + RCS(H) по 
показаниям примерно одинаковы, они показывают вероятность отказа при передаче 
обслуживания в соту 0.03 при нагрузке в 9 Ерланг. При этом вероятность отказа в 
облуживании новым контактам практически соответствует случаю NPS при сходных 
значениях поступающей в соту нагрузки. 

Заключение. Процедура передачи обслуживания является «узким местом» при 
обеспечении доступности каналов связи для спутниковой системы навигации воздушного 
движения. Контакт с воздушной платформой, единожды поступившей в систему,  в среднем 
около 6-8 раз передаётся из одной соты в другую [1]. Соответственно, на одно новое 
подключение приходится 6-8 подключений, передающихся из других сот. Таким образом, 



 

 78 

основываясь на результатах моделирования, приведенных на рис. 3, наиболее продуктивным 
решением будет применение таких стратегий, как QPS+RCS, RСS, QPS(H+N) + RCS(H), 
так как они обеспечивают наиболее низкую вероятность отказа в обслуживании при 
передаче обслуживания между сотами. При этом между собой их показатели значительных 
различий не имеют, и выбор конкретной стратегии будет обусловлен такими факторами, как 
цена оборудования, и т.д. 

В случае, если же соотношение между количеством поступающих в систему контактов, 
и количеством передающихся из других сот будет не более  ,  то целесообразным будет 

применение стратегии QPS, которая является своего рода компромиссом между 
относительно сложными QPS+RCS, RСS, QPS(H+N) + RCS(H), и отсутствием стратегии 
вообще (случай NPS, рис. 1 - 2). 

В целом же, применение какой либо стратегии необходимо, так как позволяет 
уменьшить использование ресурсов, необходимых на организацию дополнительных каналов.  
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АЛГОРИТМИ НАДАННЯ КАНАЛІВ У СУПУТНИКОВИХ НИЗЬКООРБІТАЛЬНИХ 

СИСТЕМАХ 
 

У роботі розглянуті стратегії надання каналів в супутникових низькоорбітальних 
мережах для систем навігації повітряного руху. Проаналізовано стратегії з використанням черг 
і резервуванням каналів як для нових абонентів, так і для абонентів, які передаються з інших 
сот. Проведено дослідження впливу стратегії на доступність каналів зв'язку в залежності від 
навантаження, що надходить в соту. Визначено найбільш ефективні стратегії в залежності 
від умов роботи системи навігації. 

Ключові слова: передача обслуговування, надання каналів, супутникові системи. 
 

Ph.D. Minochkin D.A., Kushnіrenko I.A. 
ALGORITHMS OF SATELLITE CHANNEL PROVIDING IN LEO SYSTEMS 

 
The paper discusses the strategy of low earth orbit satellite channels in networks for navigation 

systems, air traffic management. Strategies are analyzed using redundant lines and channels for new 
subscribers and to subscribers which are transferred from other cells. The influence of the selected 
strategy on the availability of communication channels, depending on the incoming traffic in a cell, is 
analyzed. The most effective strategies depending on the operating conditions of the navigation system are 
presented. 

Keywords: handover, providing channels, satellite systems. 
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УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРОЙ НА СЕРВОПРИВОДАХ 

 
В работе изучается возможность создание системы для удаленного управления 

видеокамерой с помощью сервоприводов и пересылки полученных изображений на систему 
обработки этих изображений с целью принятия решения по управлению роботом. В качестве 
системы управления используется одноплатный мини-компьютер Raspberry Pi 2 под 
управлением операционной системы RASPBIAN(Linux). Позиционирование камеры выполняется 
Фреймворком WebIOPi,  передача видео - потока программой   mjpg-streamer. 

Ключевые слова: Raspberry Pi, mjpg-streamer, Python, JavaScript, WebIOPi, servo SG90, 
camera, Internet of Things. 
 

Введение. Создание автономных транспортных средств (роботов) связано с решением 
целого комплекса задач. Одной из задач является создание системы управления 
видеокамерой с помощью сервоприводов и пересылки полученных изображений со 
скоростью потокового видео на систему обработки этих изображений с целью принятия 
решения. Решение задачи управления камерой возможно с использованием 
микроконтроллеров, реализованных, например, в проектах Ардуино. Однако для 
формирования и передачи видео-потока через сеть  необходимы вычислительные мощности, 
которые доступны лишь микрокомпьютерам. В настоящее время широкое распространение 
получают одноплатные мини-компьютеры, которые работают под управлением 
операционной системы Linux. Не смотря на их размеры с кредитную карточку, они способны 
решать аналогичные задачи, программы для которых широко распространены под Linux. 

Постановка задачи. В работе изучается  вопрос о возможности  практического 
построения  системы удаленного управления камерой, входящей в состав мини компьютера 
Raspberry Pi 2 с помощью сервоприводов, вращающих камеру в двух плоскостях. Для 
управления сервоприводами по сети TCP/IP предлагается использовать Фреймворк WebIOPi, 
а формирование  видео потока с камеры на удаленный браузер - с помощью  программы 
mjpg-streamer для видео захвата и трансляции в сеть. 

На рис. 1 представлена практическая реализация устройства. На рис. 2 показано фото 
картинки с камеры для одного из ее положений и кнопок управления  сервоприводами с 
индикацией положения. В строку ввода Input step вводится шаг поворота сервопривода в 
градусах. Рассмотрен самый простой случай - загружены два окна браузера Chrome. Первое 
окно подключено к web - серверу, который запускается при запуске mjpg-streamer(port 9000). 
Второе окно подключено к web - серверу Фреймворка WebIOPi (port 8000). 

Результаты. Решение задачи выполнялось поэтапно. 
1. Для вращения камеры использованы сервоприводы  SG90, которые устанавливаются 

на серво-кронштейны для обеспечения вращения в двух плоскостях на углы +90...-90 
градусов. Сервоприводы подключены к GPIO порту Raspberry Pi 2. Подключение 
сервоприводов иллюстрируется рисунком 3. Для стабильной работы установки  
целесообразно сервоприводы подключать к отдельному от компьютера источнику питания 
5В.  Управляющие выводы сервоприводов подключены к выводам GPIO23 и GPIO24 для 
вращения камеры влево-вправо и вверх-вниз соответственно. 
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Рис. 1. Фото камеры на сервоприводах с подключенным к ней Raspberry Pi 2 
 

 
 

Рис. 2. Иллюстрация интерфейса при работе с камерой 
 

 
 

Рис. 3. Иллюстрация подключения сервоприводов к Raspberry Pi 2 
 
2. Удаленное управление сервоприводами выполняется с помощью Фреймворка 

WebIOPi. WebIOPi представляет пакет программ, специально разработанный для Raspberry 
Pi для удаленного управления устройствами. Совместно с Raspberry Pi он реализует 
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технологию Internet of Things (Интернет вещей). В частности WebIOPi имеет следующие 
необходимые для решения задачи возможности: 

-Встроенный Web - сервер, реализованный на языке Python 
-Библиотеки Javascript / HTML для создания Web-интерфейса 
-Библиотеки Python для работы с подключенными к нему устройствами(например, 

сервоприводами) 
Перед установкой WebIOPi  предполагается, что на Raspberry Pi 2 уже установлена 

операционная система RASPBIAN, и ему присвоен  IP адрес 192.168.1.38.  
Для работы 40 выводов порта GPIO целесообразно установить Фреймворк WebIOPi 

версии 0.7.1:   
$ wget http://sourceforge.net/projects/webiopi/files/WebIOPi-0.7.1.tar.gz  
$ tar xvzf WebIOPi-0.7.1.tar.gz  
$ cd WebIOPi-0.7.1  
 
Устанавливаем  patch для работы с 40 выводами порта GPIO Raspberry Pi 2:  
$wget https://raw.githubusercontent.com/doublebind/raspi/master/webiopi-pi2bplus.patch  
$ patch -p1 -i webiopi-pi2bplus.patch  
$ sudo ./setup.sh  
 
Для автоматического старта WebIOPi после перегрузки компьютера выполняется 

команда (действительно для образа системы 2015-05-05-raspbian-wheezy.img):  
sudo update-rc.d webiopi defaults  
 
А более поздних версий выполняются следующие команды: 
$ cd /etc/systemd/system/  
$ sudo wget https://raw.githubusercontent.com/doublebind/raspi/master/webiopi.service  
$ sudo systemctl start webiopi  
$ sudo systemctl enable webiopi 
  
После установки выполняется редактирование конфигурационного файла config: 
sudo nano /etc/webiopi/config 
 
Для этого настраиваются  порты GPIO 23,24  как выходы с низким стартовым уровнем. 

В секции [GPIO] записываем: 
23 = OUT 0 
24 = OUT 0 
 
В секции [SCRIPTS] указываем имя и расположение файла - скрипта на Питоне, 

который используется для управления сервоприводами: 
myproject = /home/pi/myproject/python/script.py 
 
В секции [HTTP] указывается имя и расположение html файла: 
doc-root = /home/pi/myproject/html 
 
В секции [REST] прописываются активные порты(только эти порты  будут работать): 
gpio-export = 23,24 
 
После этого выполняется перегрузка Raspberry Pi 2:  
sudo reboot 
 
Для входа в web - server по адресу http://192.168.1.38:8000 используется логин - 

"webiopi" ,  пароль - "raspberry" 
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3. Настройка Фреймворка WebIOPi. Построение файлов сценария на Python и HTML 

файла с JavaScript. 
Принимается, что сервоприводы поворачивают камеру Right-Left на угол -90...+90 

градусов и Up-Down на угол -90...+90 градусов соответственно. Исходное состояние при 
старте или рестарте WebIOPi для Right-Left  0 градусов и Up-Down также 0 градусов. 

В скрипте scrypt.py используются встроенные в WebIOPi функции: 
GPIO.setFunction(SERVO1, GPIO.PWM) - устанавливает режим работы вывода  

SERVO1, как ШИМ вывод. 
GPIO.pwmWriteAngle(SERVO1, 0) - для сервопривода, подключенного к выводу 

SERVO1 устанавливает угол 0 градусов. 
Задержка, формируемая командой webiopi.sleep(0.25) и последующее изменение 

режима работы вывода SERVO1 (GPIO.setFunction(SERVO1, GPIO.OUT)) необходимы  для 
предотвращения "дрожания" сервопривода (см. литературу по принципу работы 
сервопривода). 

Аналогично для вывода SERVO2. 
Итогом является файл-сценарий на языке Python - /home/pi/myproject/scrypt.py: 
 

import webiopi  
import datetime  
GPIO = webiopi.GPIO  
SERVO1=23  
SERVO2=24   
SERRL = 0 # Angle rotation Right-Left  
STE = 0 # Step angle rotation  
SERUD = 0 # Angle rotation Up-Down  
 
# setup function is automatically called at 
WebIOPi startup  
def setup():  
# set the GPIO used by the light to output  
   GPIO.setFunction(SERVO1, GPIO.PWM)  
   GPIO.setFunction(SERVO2, GPIO.PWM)  
   GPIO.pwmWriteAngle(SERVO1, 0)  
   GPIO.pwmWriteAngle(SERVO2, 0)  
   webiopi.sleep(0.25)  
   GPIO.setFunction(SERVO1, GPIO.OUT)  
   GPIO.setFunction(SERVO2, GPIO.OUT)  
 
# destroy function is called at WebIOPi 
shutdown  
def destroy():  
   GPIO.digitalWrite(SERVO1, GPIO.OUT)  
   GPIO.digitalWrite(SERVO2, GPIO.OUT)  
 
@webiopi.macro  
def steps():  
   global SERRL,STE  
   return "%d" % SERRL  
 
@webiopi.macro  
def steps1():  

   SERRL=SERRL+STE  
   if (abs(SERRL)>=90):  
       SERRL=90  
   GPIO.pwmWriteAngle(SERVO1, SERRL)  
   webiopi.sleep(0.25)  
   GPIO.setFunction(SERVO1, GPIO.OUT)  
   return gets()  
 
@webiopi.macro  
def ri(on):  
   global SERRL,STE  
   STE = int(on)  
   GPIO.setFunction(SERVO1, GPIO.PWM)  
   SERRL=SERRL-STE  
   if (abs(SERRL)>=90):  
       SERRL=-90  
   GPIO.pwmWriteAngle(SERVO1, SERRL)  
   webiopi.sleep(0.25)  
   GPIO.setFunction(SERVO1, GPIO.OUT)  
   return gets()  
 
@webiopi.macro  
def downs(on):  
   global SERUD,STE  
   STE = int(on)  
   GPIO.setFunction(SERVO2, GPIO.PWM)  
   SERUD=SERUD+STE  
   if (abs(SERUD)>=90):  
       SERUD=90  
   GPIO.pwmWriteAngle(SERVO2, SERUD)  
   webiopi.sleep(0.25)  
   GPIO.setFunction(SERVO2, GPIO.OUT)  
   return gets()  
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   global SERUD,STE  
   return "%d" % SERUD  
 
@webiopi.macro  
def gets():  
   global SERRL  
   return "%d" % STE 
@webiopi.macro  
def lef(on):  
   global SERRL,STE  
   STE = int(on)  
   GPIO.setFunction(SERVO1, GPIO.PWM)  
(продолжение в следующем столбце) 

@webiopi.macro  
def ups(on):  
   global SERUD,STE  
   STE = int(on)  
   GPIO.setFunction(SERVO2, GPIO.PWM)  
   SERUD=SERUD-STE  
   if (abs(SERUD)>=90):  
       SERUD=-90  
   GPIO.pwmWriteAngle(SERVO2, SERUD)  
   webiopi.sleep(0.25)  
   GPIO.setFunction(SERVO2, GPIO.OUT)  
   return gets() 

  
Далее представлен html файл с WebIOPi Javascript library формирующий web - 

страничку (правая часть рис. 2), которая передают на сервер команды при нажатии на 
кнопки, получает от сервера информацию о состоянии кнопок, выводить значение углов 
поворота камеры, т.е. выполняет взаимодействие со скриптом на  Python. Файл index.html 
находится в каталоге /home/pi/myproject/html. Из-за большого размера этого файла он не 
будет здесь представлен. Ниже в частности показан фрагмент JavaScript для создания кнопки 
поворота серво-привода вправо, вызова функции ri скрипта и добавления этой кнопки в to the 
controls box using a jQuery function: 

 
        // Create a button to call lef macro 
        var sendButton1 = webiopi().createButton("sendButton1", "Left", function() { 
           // Arguments sent to the macro 
                    var servo = $("#inputOn").val(); 
            // Call the macro 
                    webiopi().callMacro("lef", servo, update); 
                }); 
        // Append the button to the controls box using a jQuery function 
                $("#controls").append(sendButton1); 
  
4. Ниже рассмотрим установку и настройку программы MJPG-Streamer. Выше 

отмечалось, что эта программа необходима для формирования видео-потока и удаленной 
передачи его на вычислительную систему анализа изображения и принятия решения о 
поведении робота. MJPG-Streamer используют потоковый протокол под названием Motion 
JPEG или сокращенно MJPEG, представляющий собой просто поток отдельных JPEG 
фотографий, следующей одна за другой. Достоинством его является то, что большинство 
современных браузеров могут проигрывать MJPEG потоки. 

Для установки MJPG-Streamer на Raspberry Pi 2 выполним последовательность 
действий, описанных ниже. 

Предположим, наш текущий каталог /home/pi. Создадим каталог: 
sudo mkdir /opt/mjpg-streamer 
 
Установим библиотеку libjpeg62-dev: 
sudo apt-get install libjpeg62-dev 
 
Устанавливаем cmake: 
sudo apt-get install cmake 
 
Загружаем mjpg-streamer с плагином raspicam: 
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git clone https://github.com/jacksonliam/mjpg-streamer.git  ~/mjpg-streamer 
 
Заходим в директорию: 
cd ~/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental 
 
Выполняем компиляцию 
make clean all 
 
Перемещаем файлы и удаляем рабочую директорию: 
sudo mv ~/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental /opt/mjpg-streamer 
sudo rm -rf ~/mjpg-streamer 
 
Создаем файл /opt/mjpg-streamer/start_stream.sh для старта MJPG-Streamer: 
#!/bin/bash 
  
if pgrep mjpg_streamer > /dev/null 
then 
  echo "mjpg_streamer already running" 
else 
LD_LIBRARY_PATH=/opt/mjpg-streamer/ /opt/mjpg-streamer/mjpg_streamer -i 

"input_raspicam.so -fps 10 -q 50 -x 640 -y 480" -o "output_http.so -p 9000 -w /opt/mjpg-
streamer/www" > /dev/null 2>&1& 

  echo "mjpg_streamer started"  
fi  
 
Создаем файл /opt/mjpg-streamer/stop_stream.sh для останова MJPG-Streamer: 
 
#!/bin/bash 
if pgrep mjpg_streamer 
then 
  kill $(pgrep mjpg_streamer) > /dev/null 2>&1 
  echo "mjpg_streamer stopped" 
else 
  echo "mjpg_streamer not running" 
fi 
Таким образом для запуска необходима команда: 
/opt/mjpg-streamer/stop_stream.sh 
 
Для останова: 
/opt/mjpg-streamer/stop_stream.sh 
 
Просмотреть видео-поток можно, набрав в браузере адрес: 
http://192.168.1.38:9000/stream_simple.html 
Получим изображение, как в левом окне рисунка 2. 
Выводы. 
1. Представлена практическая реализация удаленного управления сервоприводами 

видео камеры по сети TCP/IP. Управление выполнено на базе Фреймворка WebIOPi.   
2. Показана возможность использования MJPG-Streamer для удаленной передачи видео-

потока на вычислительную систему для принятия решения управления роботом с 
установленной камерой. В качестве системы управления использован одноплатный мини-
компьютер Raspberry Pi 2 под управлением операционной системы Linux (RASPBIAN). 
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3. Установлено, что сервоприводы очень чувствительны к броскам напряжения. 
Например, при включении мощных потребителей (обогревателя) сервоприводы "дергаются" 
и меняется положение камеры. 

4. Замечено "подвисание" WebIOPi при управлении камерой. После рестарта по 
команде /etc/init.d/webiopi restart, управление камерой возобновляется. 
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ВІДДАЛЕНЕ УПРАВЛІННЯ КАМЕРОЮ НА СЕРВОПРИВОДАХ 

 
У роботі вивчається можливість створення системи для віддаленого керування 

відеокамерою за допомогою сервоприводів і пересилання отриманих зображень на систему 
обробки цих зображень з метою прийняття рішення по управлінню роботом. В якості системи 
управління використовується одноплатний міні-комп'ютер Raspberry Pi 2 під управлінням 
операційної системи RASPBIAN (Linux). Позиціонування камери виконується фреймворками 
WebIOPi, передача відео - потоку програмою mjpg-streamer. 

Ключові слова: Raspberry Pi, mjpg-streamer, Python, JavaScript, WebIOPi, servo SG90, camera, 
Internet of Things. 

 
Prof. Myasischev A.А., Ph.D. Lenkov Y.S., Ph.D. Ohramovych M.M. 

REMOTE CAMERA CONTROL ON SERVO DRIVES 
 

We study the possibility of creating a system for remote control of a video camera with the help of 
servo and sending the received images on  image-processing system in order to decide on the robot 
control. As a control system used single-board mini-computer Raspberry Pi 2 which running operating 
system RASPBIAN (Linux). For positioning the camera is used  program WebIOPi, for transmission of 
video is used  program mjpg-streamer. 

Keywords: Raspberry Pi, mjpg-streamer, Python, JavaScript, WebIOPi, servo SG90, camera, 
Internet of Things. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

УДК  004.891                                                                                         Бабій І.М. (ХмНУ) 
Лєнков О.С. (НАУ) 

к.т.н., доц. Огнєвий О.В. (ХмНУ) 
 
АНАЛІЗ ПРОГРАМНО-АЛГОРИТМІЧНИХ ЗАСОБІВ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ 

НАДІЙНОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 
 

У статті проведено аналіз програмно-алгоритмічних засобів проведення оцінки надійності 
програмного забезпечення (ПЗ), що дозволяє проводити розрахунок характеристик надійності 
ПЗ (таких як, час напрацювання до відмови, коефіцієнт готовності, ймовірність відмови. 

Розглядаються методи тестування, що дозволяють підвищити надійність ПЗ.Описані 
основні складові функціональної надійності програмних систем. Наведені результати 
експериментальних дослідженнь характеристик виявлення помилок в складних програмах. 

Визначені основниі фактори, що впливають на надійність ПЗ.Запропоновані способи 
забезпечення і підвищення надійності ПЗ. 

Ключові слова: корпоративні інформаційні системи, програмне забезпечення, надійність. 
 

Вступ. Архітектура сучасних корпоративних інформаційних систем (КІС) є, як 
правило, функціонально розподіленою. Вона характеризується багатопотоковою 
організацією обчислень, при якій запити реалізуються паралельно і розподіляються по 
декількох процесорах (серверах). Основним засобом реалізації функцій обробки інформації 
та управління в таких системах є програмне забезпечення (ПЗ). Суттєвою особливістю КІС є 
безперервність процесів введення і обробки інформації, циклічний характер обчислювальних 
процесів. У зв'язку з цим найважливішою проблемою, яка виникає при створенні КІС, є 
забезпечення високого рівня надійності їх функціонування. У розподілених системах, 
архітектура яких забезпечує можливість повного або часткового резервування апаратних 
засобів, основним фактором, що визначає надійність функціонування, є програмне 
забезпечення. 

Численні наукові публікації і накопичений досвід розробки програмних систем в Росії і 
за кордоном свідчать про те, що досить впевнено прогнозувати рівень надійності 
функціонування ПЗ важко.  Проблема полягає в тому,  що існуючі методи і моделі 
прогнозування надійності ПЗ не в повній мірі придатні для практичного застосування. 

Постановка задачі.  В даний час в області машинної обробки інформації існують дві 
взаємопов'язані проблеми: вартість обробки інформації і ненадійність програмного 
забезпечення, що організовує і виконує процес обробки інформації. При цьому перша 
проблема знаходиться в залежності від другої, так як висока вартість проектування, 
тестування і супроводу програм обробки інформації визначається насамперед ненадійністю 
ПЗ [2]. 

Необхідність підвищення надійності програмного забезпечення обумовлена ще й тим, 
що в даний час ПЗ несе значно більше функціональне навантаження в вирішенні задач 
управління, ніж технічні засоби. 

Тому метою даної статті є аналіз програмно-алгоритмічних засобів проведення оцінки 
надійності програмного забезпечення, що дозволяє проводити розрахунок характеристик 
надійності ПЗ (таких як,  час напрацювання до відмови,  коефіцієнт готовності,  ймовірність 
відмови) і на основі аналізу побудова в подальшому моделі прогнозування змін цих 
характеристик у часі. 

Аналіз відомих досліджень і публікацій. У характеристиках і метриках якості  
програмного забезпечення дається визначення основних характеристик якості ПЗ, а також 
наводяться рекомендації щодо їх виміру Зокрема, визначена номенклатура показників 
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надійності ПЗ та вводиться шість характеристик якості, в тому числі для оцінки надійності: 
завершеність, стійкість до помилок, відновленість, узгодженість, правильність роботи, 
своєчасність. Основні показники якості ПЗ відображені в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Показники якості ПЗ 
 

Показник Опис 
Зручність супроводу ПЗ повинно бути таким,  щоб існувала можливість його 

удосконалення у відповідь на зміни вимог замовника або 
користувача 

Надійність Визначається рядом  характеристик, таких як безвідмовність, 
захищеність і безпека 

Ефективність ПЗ повинно розумно витрачати ресурси і володіти достатньо 
швидкісними часовими характеристиками 

Зручність у 
використанні 

ПЗ має бути зручним в експлуатації і бути розрахованим на 
технічний рівень експлуатуючого персоналу, мати відповідний  
користувацький  інтерфейс і документацією 

 
Дані показники не випливають безпосередньо з того, які дії може виконувати 

програмний продукт. Вони характеризують поведінку програми при виконанні цих дій. 
Надійність - один з найважливіших факторів, що визначає загальну продуктивність і 

ефективність систем. У зв'язку з цим вже на стадії проектування системи питанню надійності 
повинна приділятися значна увага. У період, коли встановлюється початкова 
взаємозалежність між характеристиками системи, витратами і графіком виконання робіт, 
повинні бути сформульовані і вимоги до надійності, так як саме вони значною мірою 
визначають можливість реалізації проекту і вартість майбутньої системи. 

У КІС комп'ютер, як частина системи, зазвичай виконує функції управління і повинен 
працювати в режимі реального часу. Тому при розробці ПЗ необхідно враховувати апаратні 
засоби, засоби взаємодії з користувачем і середовище  оточення . Оскільки багато 
властивостей ПЗ складної системи проявляють себе тільки тоді, коли вони зібрана повністю і 
проявляються в робочому режимі,  то не врахування цих факторів в сукупності може 
привести до побудови ненадійного ПЗ. Графік співвідношення надійності ПЗ і апаратури 
показаний на рис. 1. 

 
Рис. 1. Співвідношення надійності програми і апаратури 
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Можна виділити три типи системних (програмно-апаратних) компонентів, схильних до 
відмов: 

1) апаратні засоби системи, що відмовляють або через помилки конструювання, або 
через помилки виготовлення, або через зношування (старіння), або через експлуатацію у 
важких неприпустимих по ТУ умовах; 

2) ПЗ системи, яке може відмовити через помилки в специфікаціях, в архітектурі, в 
програмному коді; 

3) людський фактор, який своїми діями порушує заплановану роботу системи або 
ініціює незаплановані в ПЗ дії. 

Аналіз програмного забезпечення показує, що висока вартість ПЗ це результат його 
низької надійності. 

Типовий розподіл вартості ПЗ слідуючий: програмування - 10%, проектування – 15%, 
тестування – 25%, супровід – 50%. 

Звідси випливає висновок, що найкращий шлях скорочення вартості ПЗ - в зменшенні 
вартості його тестування і, головне, супроводу, тобто в підвищенні надійності. 

Теорія надійності як наука отримала розвиток стосовно складних технічних систем. 
Необхідність і корисність контролю технічних компонент систем і систем в цілому, з метою 
перевірки відповідності їх поточних характеристик заданим, доведені практикою. У цьому 
плані проведено значну кількість робіт по надійності технічних систем, розроблено безліч 
моделей забезпечення розумними методами надійності складних систем і їх технічної 
готовності. 

Ці моделі в ряді випадків дозволяють не тільки оцінювати показники надійності і 
готовності технічних систем і їх компонентів, але і дають можливість прогнозувати значення 
цих показників на основі накопиченого досвіду. Крім того, ряд моделей дозволяє на основі 
накопичених даних висловлювати припущення щодо режимів роботи, при яких найбільш 
часто виявляються відхилення від нормального функціонування, а також про оптимальний 
підхід до відновлення (ремонту) системи або її компонентів після збою. 

Під системою в теорії надійності прийнято розуміти сукупність підсистем або 
елементів, функціонально об'єднаних відповідно до деякого алгоритму взаємодії при 
виконанні конкретного завдання в процесі застосування за призначенням. Під це визначення 
системи повністю підходить програмне забезпечення.  

До основних проблем досліджень надійності ПЗ відносяться: 
– розробка методів оцінки та прогнозування надійності ПЗ; 
– визначення основних факторів, що впливають на надійність ПЗ; 
– розробка методів, що забезпечують досягнення заданого рівня надійності ПЗ; 
– вдосконалення методів підвищення надійності ПЗ в процесі проектування і 

експлуатації. 
Основна причина помилок в ПЗ -  це його складність.  Для боротьби зі складністю 

виділяються дві концепції: незалежність та ієрархічна структура. 
В роботі [2] наводиться правило "n ± 1". Перевірка правильності фази n проекту 

повинна здійснюватися проектувальниками (виконавцями) фаз (n + 1) і (n-1). Крім того, в [1] 
наводиться обґрунтування необхідності якомога більш раннього виявлення помилок 
проектування ПЗ. Воно полягає в тому, що вартість виправлення помилки з часом зростає, а 
ймовірність правильно виправити помилку - падає  

При цьому ймовірність правильно виправити помилку знаходиться в протиріччі з 
ймовірністю виявити помилку. Імовірність виявити помилку зростає з часом при уточненні 
вимог замовника і під час дослідної експлуатації. У зв'язку з цим важливо вирішити завдання 
оптимізації часу виявлення помилки при мінімальних витратах на її виправлення  

Процес виконання програми з наміром знайти помилку називається тестуванням. Для 
ПЗ важливим є спроба знайти помилку виконуючи програму в заданому реальному 
середовищі або при випробуванні (валідації)  

Частоти прояву помилок в ПЗ за типами помилок представлені в табл. 2. 
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Таблиця 2 

Частота появи помилок в ПЗ 
Тип помилки Частота появи,% 

Не повна або помилкова специфікація 28 
Відхилення від специфікації 12 
Нехтування правилами програмування 10 
Помилкова вибірка даних 10 
Помилкова логіка або послідовність операцій 12 
Помилкові арифметичні операції 9 
Брак часу для вирішення 4 
Помилка при обробці переривань 4 
Помилка у вихідних даних 3 
Неточний запис 8 

 
Як видно з таблиці 2, основна кількість помилок робиться через невірну специфікацію 

або ТЗ. Ці помилки, в свою чергу, можуть бути розділені на наступні категорії (таблиця 3): 
 

Таблиця 3 
Категорії помилок в ПЗ 

Причина помилки Частота появи, % 
Помилки в числових значеннях 12 
Недостатні вимоги до точності 4 
Помилкові символи або знаки 2 
Помилки оформлення 15 
Неправильний опис або вимога до апаратури 2 
Вихідні дані для розробки неповні, неточні або 
помилкові 52 

Двозначність вимог 13 
 

З цих таблиць стає зрозумілим, на що потрібно звертати особливу увагу при проведенні 
валідації та верифікації ПЗ. 

Тестування програми ведеться до тих пір, поки інтенсивність програмних помилок не 
зменшиться до заздалегідь заданого рівня. Орієнтовно можна виходити з того, що 
інтенсивність програмних помилок на етапі випробувань повинна бути не більше 
інтенсивності апаратних відмов. 

Програмні і апаратні відмови мають загальні ознаки: 
– об'єкт не виконує заданої функції; 
– часи до відмов і часи усунення відмов носять випадковий характер; 
– методи обробки статистичних даних однакові. 
І відмінності: 
– апаратна відмова залежить або від часу, або від обсягу виконаної роботи, а 

програмна відмову - від тієї функції, яку виконує пристрій під керуванням програми (тобто з 
якою ймовірністю програма вийде на ділянку, яка містить помилку); 

– виявлення та усунення апаратної відмови не означає, що така відмова не 
повториться, а виявлення і усунення програмної помилки означає, що така відмова більше не 
повториться (але можуть з'явитися нові помилки); 

– програмна відмова може ніколи не реалізуватися за даних умов експлуатації 
програми; 

– апаратні відмови поділяють на раптові і поступові. 
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Програмні відмови виникають, як правило, раптово і по природі своїй не збігаються з 
раптовими апаратними відмовами, тому що ймовірність їх виникнення не пов'язана з 
тривалістю роботи системи. Вона пов'язана з умовною ймовірністю того, що програма 
містить помилку в даній частині програми і ймовірністю того, що пристрій буде працювати 
під управлінням цієї частини програми. 

Якщо апаратна частина жорстко задана і інтенсивність відмов її не змінюється (тільки 
збільшується в результаті старіння),  то ПЗ в процесі експлуатації повинно мати ряд 
модифікацій які би приводили (в ідеалі) до зменшення інтенсивності відмов. Слід мати на 
увазі, що ПЗ в складних технічних системах  містить найбільшу кількість помилок., а з 
ростом надійності технічних засобів складе 90% відмов від загального числа  

Виділяють 4 групи принципів забезпечення надійності: запобігання помилок, 
виявлення помилок, виправлення помилок, забезпечення стійкості до помилок. 

Для підвищення надійності програмних комплексів необхідно застосовувати 
різноманітність. Цей метод передбачає реалізацію однієї і тієї ж функції різними 
алгоритмами і з застосуванням різних засобів розробки. Також пропонується застосовувати 
глибоко ешелонований  захист. Цей метод передбачає застосування багаторівневого захисту 
з перекриттям захистів різних рівнів. Пропонується застосовувати також пом'якшену 
деградацію систем, тобто при виході з ладу однієї частини системи, інша частково бере на 
себе виконання її функцій. 

На мінімізацію помилок і збоїв можливі також і інші дії: 
– запобігання помилок за рахунок структурного програмування; 
– приховування інформації або дозований доступ до даних з боку програмних засобів і 

об'єктів в об'єктно-орієнтованому програмуванні; 
– налагодження; 
– стійкість до збоїв; 
– обробка виняткових ситуацій (перехоплення помилок, наприклад, розподіл на нуль) і 

локалізація помилок і збоїв; 
– відновлення програми після збою; 
– верифікація та валідація (верифікація відповідає на питання, чи правильно і якісно 

створена програма, а валідація (або атестація) - на питання чи правильно працює програма). 
Підвищення надійності ПЗ можливе також за допомогою введення надмірності. Для 

цього при розробці  ПЗ  необхідно використовувати метод резервування. Розробляються дві 
або більше різних по алгоритмам версій програми для вирішення однієї і тієї ж задачі. В 
даному випадку добре підходить метод, коли одну і ту ж програму пишуть дві незалежні 
групи програмістів, навіть якщо при цьому вони реалізують один і той же алгоритм. Це дуже 
ресурсномісткий метод і тому рідко використовується на практиці. Таке ПЗ паралельно 
виконується в процесі експлуатації.  

Надійність ПЗ підвищується також за допомогою застосування різних методів 
тестування. Повне тестування ПЗ об'єктивно неможливо, тому зазвичай застосовують такі 
види тестування як: 

1. Тестування гілок. 
2. Математичний доказ правильності алгоритму розв'язання задачі (в деяких роботах 

саме в цьому сенсі вживається слово верифікація).  Доказ правильності програми за 
допомогою обчислення предикатів першого порядку не виключає помилки в програмі, так як 
відноситься до доведення правильності внутрішньої специфікації на конкретному модулі.  

3. Символічне тестування (за допомогою спеціально підібраних тестових наборів), ще 
називається статичним тестуванням. Зручно при локалізації помилки, прояв якої виявлено 
при конкретному вузькому або строго заданому діапазоні вхідних значень. 

4. Динамічне тестування (за допомогою динамічно генеруємих  вхідних даних), що 
зручно при швидкому тестуванні в усьому широкому діапазоні вхідних параметрів. 

5. Тестування шляхів виконання програми. 
6. Функціональне тестування. 
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7. Перевірки за часом виконання програми. 
8. Перевірка по використанню ресурсів і стресове тестування. 
Існує 4 основні складові функціональної надійності програмних систем: 
1) безвідмовність - властивість програми виконувати свої функції під час експлуатації; 
2) працездатність - властивість програми коректно (так як очікує користувач) 

працювати весь заданий період експлуатації; 
3) безпека - властивість програми бути безпечною для людей і оточуючих систем; 
4) захищеність - властивість програми протистояти випадковим або навмисним 

вторгненням в неї. 
В цьому випадку високий рівень функціональної надійності може бути досягнутий 

тільки за рахунок зменшення ефективності роботи програми. Чим інтенсивніше 
використання ПЗ, тим швидше виявляються в ньому помилки.  

Якщо інтенсивне тестування програм протягом досить тривалого часу не приводить до 
виявлення дефектів або помилок, то створюється відчуття марності подальшого тестування, і 
програма передається на експлуатацію. Експериментальні дослідження характеристик 
виявлення помилок в складних програмах дозволило оцінити темп виявлення помилок, при 
якому складні комплекси програм передаються в регулярну експлуатацію: 0,02 - 0,05 
помилок в день на людину, тобто фахівці виявляють лише близько однієї помилки кожні два 
місяці. 

Інтенсивність виявлення помилок нижче 0,001 помилок в день на людину, тобто менше 
однієї помилки в рік на 3-4 фахівців, може служити еталоном високої якості налагодження і 
надійності для ПЗ обробки інформації і відповідає дуже високому рівню напрацювання на 
відмову » 5 – 10 тисяч годин. 

Висновки. На основі зробленого огляду можна констатувати: на сьогоднішній день 
відсутнє загальне рішення проблеми надійності ПЗ і є багато приватних рішень, які не 
враховують такі істотні фактори як інтенсивність внесення і усунення помилок в програмі, 
час розробки ПЗ. 

До числа основних факторів, що впливають на надійність ПЗ віднесені: 
1) взаємодія ПЗ з зовнішнім середовищем (програмно-апаратні засоби, транслятори, 

ОС). Цей фактор вносить найменший внесок в надійність ПЗ при сучасному рівні надійності 
апаратури, ОС і компіляторів; 

2) взаємодія з людиною (розробником і користувачем) (метрика Холстеда); 
3) організація ПЗ (проектування, постановка задачі і способи їх досягнення і реалізації) 

і якість його розробки. Цей фактор робить найбільший внесок в надійність; 
4) тестування. 
Відповідно до цього способу забезпечення і підвищення надійності ПЗ можуть бути 

наступними: 
1) Удосконалення технології програмування (наприклад, формальний опис етапів 

програмування за допомогою мови UML). 
2) Вибір алгоритмів, які не чутливі до різного роду порушень обчислювального 

процесу (використання алгоритмічної надмірності). 
3) Резервування програм - N-версійність програмування. 
4) Верифікація та валідація програм з подальшим коригуванням. 
Жодний з способів не може вважатися достатнім для оцінки надійності. Таким чином, 

сьогоднішній рівень розуміння проблеми надійності, в основному якісний, але він дозволяє 
нам розглядати програму як чорний ящик, на вхід якого поступають певні дані із зовнішніми 
впливами, а на виході формується потік помилок, які усуваються з певним успіхом. Тому на 
сьогоднішній день актуальним є завдання побудови більш досконалих моделей.  
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АНАЛИЗ ПРОГРАММНО-АЛГОРИТМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 
НАДЕЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
В статье проведен анализ программно-алгоритмических средств проведения оценки 

надежности программного обеспечения (ПО), что позволяет проводить расчет характеристик 
надежности ПО (таких как, время наработки до отказа, коэффициент готовности, 
вероятность отказа.Рассматриваются методы тестирования, позволяющие повысить 
надежность ПЗ. Описаны основные составляющие функциональной надежности программных 
систем. Приведенны результаты экспериментальных исследований характеристик 
обнаружения ошибок в сложных программах . Определены основные факторы, влияющие на 
надежность ПЗ. Предложены способы обеспечения и повышения надежности ПО. 

Ключевые слова: корпоративные информационные системы, программное обеспечение, 
надежность. 
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ANALYSIS SOFTWARE AND ALGORITHMIC MEANS OF ASSESSING THE 
RELIABILITY OF SOFTWARE 

 
The article analyzes the software and algorithmic means of assessing the reliability of software 

(software) that allows you to calculate the characteristics of software reliability (such as a time to failure, 
availability factor, the probability of failure.Methods of testing that improve reliability PZ.Opysani main 
components of functional reliability of software systems. The results of experimental studies the 
characteristics of detecting errors in complex programs.Osnovnyi identified factors affecting the reliability 
PZ.Zaproponovani ways to ensure and improve the reliability of software. 
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АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ПРОТОКОЛІВ ДИНАМІЧНОЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ ДЛЯ 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ 
 

Ефективність охорони кордону залежить від ефективності функціонування 
телекомунікаційної системи Державної прикордонної служби України. Статична 
маршрутизація не дозволяє забезпечити необхідний рівень пропускної спроможності та 
доступності функціонування мережі, тим самим знижує ефективність функціонування 
телекомунікаційної системи. Одним зі шляхів підвищення ефективності функціонування 
телекомунікаційної системи є використання протоколів динамічної маршрутизації. У статті 
проаналізовано деякі протоколи динамічної маршрутизації та їх базові характеристики. На 
підставі здійсненого аналізу, зроблено обґрунтований вибір доцільності використання в 
телекомунікаційній системі Державної прикордонної служби України окремих протоколів 
динамічної маршрутизації.  

Ключові слова: маршрутизація, динамічна маршрутизація, протоколи динамічної 
маршрутизація, телекомунікаційна система, інформаційно-телекомунікаційна система. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Аналіз оперативно-службової 

діяльності  (ОСД)  Державної прикордонної служби України (ДПСУ)  свідчить про те,  що в 
сучасних умовах значна увага приділяється підвищенню ефективності інформаційного 
забезпечення процесу охорони державного кордону. Ефективність інформаційного 
забезпечення ОСД безпосередньо пов’язана з ефективністю побудови та функціонування 
інформаційно-телекомунікаційних систем (ІТС) ДПСУ. В свою чергу, ефективність 
функціонування ІТС безпосередньо залежить від особливостей побудови, протоколів та 
технологій, які використовуються при розгортанні телекомунікаційної системи (ТКС) ДПСУ. 

ТКС ДПСУ побудована за принципом опорної мережі типу «зірка», до якої 
підключаються органи охорони та підрозділи різних рівнів [1] та характеризується 
достатньо високим інформаційним навантаженням. Для об’єднання різних сегментів 
відомчої ТКС використовуються відповідні комунікаційні пристрої компанії Cisco, а для 
організації маршрутизації – методи статичної маршрутизації. Разом з тим, статична 
маршрутизація не дозволяє забезпечити необхідний рівень пропускної спроможності та 
доступності функціонування мережі, тим самим знижує ефективність функціонування ТКС. 
Тому, здійснення динамічної маршрутизації є однією з найбільш важливих проблем при 
передачі інформаційних потоків в сучасній мережі [2]. 

Значний внесок в розвиток методів динамічної маршрутизації внесли Р. Гиббенс, 
Франк Келли, Г.Р. Эш, А. Чанг, Э. Вонг, Б.С. Гольдштейн та багато інших авторів. 

Мета статті. Метою статті є аналіз протоколів динамічної маршрутизації, які доцільні 
для використання в телекомунікаційній мережі ДПСУ. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Динамічна маршрутизація 
передбачає режим роботи мережевої топології, при якому конфігурація топології системи 
змінюється автоматично на основі пошуку найближчих шляхів доставки пакетів до адресата. 
Даний режим роботи передбачає обмін оперативною інформацією між сусідніми вузлами 
мережі, в процесі якого вони інформують один одного про доступність [3]. На основі 
отриманих даних кожен вузол формує таблицю маршрутизації,  тобто виступає в ролі 
маршрутизатора. Шляхом обміну сформованими таблицями, кожен вузол отримує повну 
інформацію про топологію мережі. Динамічна маршрутизація має ряд переваг над 
статичною: 

– адаптація при зміні конфігурації мережі – робота мережі автоматично 
перестроюється в найбільш оптимальну топологічну структуру;  

– збільшення живучості – зазвичай існують декілька резервних маршрутів передачі 
даних в мережі;  
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– зручність в проектуванні та введенні в експлуатацію – користувачу достатньо 
призначити номера окремим модулям та встановити їх на місце призначення. 

В залежності від застосування, динамічна маршрутизація працює в рамках однієї з двох 
архітектур: протоколи внутрішніх шлюзів (Interior Gateway Protocols - IGP) і протоколи 
зовнішніх шлюзів (Exterior Gateway Protocols - EGP) [4-5]. Протоколи класу IGP 
створювались для роботи в мережах в межах однієї автономної системи (Autonomous System 
-  AS).  Звичайно такими мережами є внутрішньо -  відомчі мережі однієї  організації.  На 
відміну від них протоколи EGP проектувались для обміну маршрутною інформацією між 
прикордонними маршрутизаторами різних автономних систем. На сьогодні основним 
протоколом цього класу є BGP.  Однак цей протокол недоцільно використовувати у тих 
випадках, коли існує можливість єдиного адміністрування мережі (IGP). Оскільки мережа 
ДПСУ відноситься саме до цього випадку, далі ми розглядатимемо маршрутизацію IGP. 

За методом поширення маршрутної інформації протоколи IGP діляться на дистанційно-
векторні і стану каналів зв'язку. У методі вектора відстаней кожен маршрутизатор через рівні 
проміжки часу посилає сусіднім маршрутизаторам оновлення всієї або частини своєї таблиці 
маршрутизації. У міру поширення маршрутної інформації в мережі кожен маршрутизатор 
може обчислити відстані від нього до всіх мереж і підмереж в межах внутрішньо 
корпоративної мережі. Найбільш поширеними протоколами даного типу є RIP (Routing 
Information Protocol) і IGRP (Interior Gateway Routing Protocol). У методі врахування стану 
каналів зв'язку кожен маршрутизатор корпоративної мережі посилає іншим 
маршрутизаторам інформацію про свої безпосередні з'єднання з мережами і 
маршрутизаторами. На основі отриманої інформації про всі локальні з'єднання в мережі, 
кожен маршрутизатор здатний побудувати її повний топологічний граф, а потім заповнити 
свою таблицю, використовуючи складний алгоритм вибору першого найкоротшого шляху 
(Shortest  Path  First  -  SPF).  Найбільш відомими протоколами даного типу є OSPF  (Open  
Shortest Path First) і IS-IS (Intermediate System toIntermediate System). Існують також гібридні 
протоколи, що поєднують в собі переваги обох методів поширення маршрутної інформації. 
Прикладом гібридного протоколу є ЕIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) [4]. 

Однак в будь-якому випадку динамічна маршрутизація передбачає знаходження 
найкращого маршруту передачі даних серед декількох можливих. Тому постає проблема 
оцінки якості маршрутів. Звичайно використовуються два варіанти вирішення даної 
проблеми:  

– оцінка якості передачі за певною шкалою;  
– оцінка якості передачі в залежності від відстані між вузлами.  
Розглянемо більш детально перший варіант. Систему в процесі роботи можна 

представити у вигляді повного графу, де кожна вершина відповідає вузлу, а ребро –наявності 
зв'язку між окремими вузлами з умовною оцінкою якості. На рис. 1 представлений приклад 
такого графу, оцінки якості зв'язку наведені у табл. 1.  

 

 
Рис. 1. Граф зв’язків окремих вузлів 
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Таблиця 1 
Оцінка якості зв’язку 

Якість зв'язку Оцінка 
Зв'язок відсутній “∞” 
Задовільно “1” 
Добре “2” 

 
Оцінювання якості зв’язку проводиться на підставі аналізу кінцевим вузлом цілісності 

пакету інформації. Так як дана мережа передбачає підтвердження отримання інформації, то 
якість зв’язку можна розцінювати як співвідношення безпомилкових отриманих пакетів (m) 
до загальної кількості відправлених пакетів (n).  

1£=
n
mP . 

В залежності від призначення мережі виводиться допустимий діапазон значень 
[ ]1...1pPÎ . Потім цей діапазон розбивається на три умовні характеристики: «зв‘язок 

відсутній» - [ ]1...0 pPÎ , «задовільно» - [ ]1...1pPÎ , «добре» - 1=P . На практиці шкала якості 
може мати більшу градацію оцінок. Кожній характеристиці присвоюється умовна оцінка. 

Аналіз такого графу дає змогу виявити всі можливі варіанти передачі даних та оцінити 
сумарну довжину шляху передачі даних.  Наприклад,  між вузлом №0  та №9  існує декілька 
можливих маршрутів наведених в табл. 2. 

Кожен з маршрутів характеризується різною довжиною. Принцип динамічної 
маршрутизації передбачає вибір маршруту з найменшою сумарною оцінкою. Але на практиці 
можливий варіант, коли найменша сумарна оцінка не буде оптимальною. Розглянемо 
маршрути 0-3-6-9 та 0-1-4-6-9, які мають однакову довжину. Маршрут 0-3-6-9 має менше 
проміжних вузлів,  але містить ребро з оцінкою “2”,  а отже на цьому етапі,  за рахунок 
«задовільного зв’язку» частина даних може  бути втрачена. Коли як маршрут 0-1-4-6-9 має 
більше проміжних вузлів, але виявляється більш надійним. 

Таблиця 2 
Маршрути комутації 

№ Маршрут Сумарна оцінка 

1 0-2-5-7-8-9 5 
2 0-3-6-7-8-9 7 
3 0-3-6-8-9 6 
4 0-3-6-9 4 
5 0-1-4-6-9 4 
6 ... ... 

 
Отже в алгоритм пошуку найкоротшого маршруту між вузлами варто додати ланку 

виключення з оптимальних таких маршрутів, що містять більшу кількість ребер з 
задовільною оцінкою.  Тобто,  з перелічених в таблиці 2.5  маршрутів,  оптимальним буде 
маршрут №5. В загальному випадку оптимальним буде маршрут який відповідатиме умові:  

21
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де i  – ребро; iP  – оцінка i-го ребра; n  – кількість ребер.  
Також можна додати умову мінімальної кількості вузлів в маршруті:  
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де )1( +n  – кількість вузлів.  
В другому варіанті оцінка якості передачі даних ґрунтується на відстані між вузлами.  

Відстань визначається часом відгуку сусіднього вузла на hallo-пакет (пакет, завдяки якому 
встановлюється приналежність до сусідів). Отже замість умовної оцінки, ребра будуть 
характеризуватися конкретним часовим інтервалом, що буде вимірюватися таймером 
мікроконтролера у кожному вузлі. Довжина маршруту буде визначатися, як і в попередньому 
випадку, сумою оцінок. Оптимальним буде той маршрут, у якого довжина буде меншою. За 
умови наявності достатніх ресурсів, пропонується використовувати комбінацію з двох 
вищезазначених варіантів. Сумарні оцінки всіх можливих варіантів передачі даних приведені 
в табл. 3. 

Таблиця 3 
Оцінка зв’язку на визначених маршрутах 

№ Маршрут Оцінка зв'язку Сумарна оцінка 
часу 

1 0-2-5-7-8-9 5 50 
2 0-3-6-7-8-9 7 63 
3 0-3-6-8-9 6 47 
4 0-3-6-9 4 39 
5 0-1-4-6-9 4 42 
6 0-1-3-6-9 4 40 

 
Оптимальним за часом буде маршрут, який відповідатиме умові:  
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де i  – ребро; iT  –  оцінка i-го ребра; n  – кількість ребер; )1( +n  – кількість вузлів. 
Пріоритетною в даному випадку є оцінка якості зв‘язку,  тому вона проводиться 

першою, якщо декілька маршрутів матимуть однакову сумарну оцінку якості зв‘язку, тоді 
для них розраховується оптимальна сумарна оцінка часу. Маршрути №4, №5 та №6 мають 
однакову сумарну оцінку зв'язку. Маршрут №4 відкидається, так як він містить ребро з 
«задовільним зв'язком», залишаються №5 та №6. Далі відбувається оцінка за часом, тобто 
перевага надається маршруту №6. З заданою періодичністю таблиця маршрутизації 
оновлюється, що дає змогу переоцінити якість зв‘язку при зміні умов передачі даних. 
Періодичність оновлення залежатиме від ширини каналу зв‘язку та особливості завад. Варто 
зауважити, що часте оновлення може викликати зайве інформаційне навантаження на 
мережу.  

Динамічну маршрутизацію пропонується реалізовувати на основі протоколу RIP (англ. 
Routing Information Protocol) – протокол динамічної маршрутизації, що базується на 
дистанціонно-векторному алгоритмі (distance-vector algorithm). 

Дистанційно-векторний алгоритм передбачає обмін відносно невеликою кількістю 
інформації. Кожен маршрутизатор всередині AS (англ. Autonomous System) зберігає 
інформацію про всі мережі AS. Ця інформація зведена в окрему маршрутну базу даних. 
Кожен запис в цій базі даних містить інформацію про одну з мереж AS, а також включає в 
себе адресу наступного маршрутизатора, тобто маршрутизатора, якому повинні бути 
відіслані дані, щоб вони досягли відповідної мережі. Окрім того, кожен запис містить так 
звану «метрику». В даному випадку метрика це оцінка часу та зв'язку. Виходячи з основних 
характеристик, можна сформувати обмеження, що матиме дана мережа:  
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– для великих мереж може стати проблемою наявність циклічних зв'язків або циклів. 
Механізми вирішення проблем циклічних зв'язків можуть виконуватись протягом значного 
проміжку часу, при цьому займаючи смугу пропускання мережі за рахунок невеликої 
швидкості передачі даних регламентованої стандартом IEEE 802.15.4.  

– для порівняння двох маршрутів до однієї мережі використовується метрика. В тих 
ситуаціях, коли вибір маршруту базується на таких параметрах, як відносна оцінка зв'язку та 
часу -  такий критерій не є показовий.  Протокол не підтримує механізмів відстежування 
реальних параметрів лінії при виборі маршруту передачі даних.  

Перша проблема може суттєво вплинути на роботу мережі.  При наявності великої 
кількості вузлів, з’являється багато варіантів маршрутів передачі даних серед яких і циклічні 
маршрути. Останніми називають маршрути, в яких через один вузол інформація проходить 
більше одного разу. Для вирішення цієї проблеми пропонується наступний алгоритм, який 
розглянемо на прикладі графу, зображеного на рис. 2.  

 
 

Рис. 2. Граф з’єднання вузлів 
 

Кожен вузол формує таблицю маршрутизації, куди записуються всі сусіди та 
відповідна метрика (табл. 4). 

 
Таблиця 4 

Таблиця маршрутизації 
№ Вузол Метрика № Вузол Метрика 

2 2 1 2 1 5 3 2 3 4 
2 4 3 1 
4 1 5 3 3 
6 5 

4 
  

1 3 
3 5 5 
4 3 

 

 
Далі вузли починають обмінюватись таблицями маршрутизації наступним чином. 

Вузол 1 отримує від вузла 2 таблицю, де по черзі розглядаються всі записи. Перший запис 
вказує на перший вузол,  який в даному випадку виступає за початковий вузол,  тому цей 
запис пропускається.  Другий запис вказує на третій вузол.  Перший вузол не містить 
інформації про вузол 3,  тому вноситься в таблицю разом з попередньо обрахованою 
сумарною метрикою. Потім розглядається інформація отримана з вузла 5. Перший запис 
пропускається, а другий містить інформацію про вузол, який вже є в таблиці маршрутизації 
вузла 1. Тому порівнюється сумарна метрика. Через вузол 2 метрика маршруту дорівнює 6, а 
через 5 вузол 7, отже другий запис також ігнорується. Таким чином заповнюються повні 
таблиці маршрутизації для всіх вузлів (табл. 5). (наведені для вузлів 1 та 2). Такий алгоритм 
виключає утворення циклів.  
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Таблиця 5 
Таблиця маршрутизації для всіх вузлів 

Вузол Маршрут Метрика 
2  2 
5  3 
3 2 6 
4 5 6 
1  2 
3  4 
5 1 5 

 
Розглянемо базові протоколи динамічної маршрутизації з метою аналізу доцільності їх 

використання в мережі ДПСУ. 
Протокол RIP. RIP заснований на дистанційно-векторному алгоритмі і в більшості 

реалізацій використовує найпростішу метрику – кількість проміжних маршрутизаторів до 
мережі призначення. Головною перевагою протоколу є легкість конфігурування, що не 
вимагає високої кваліфікації обслуговуючого персоналу [3]. Протокол є відкритим і 
підтримується практично всіма виробниками мережевого обладнання. Також є реалізації 
протоколу в ПЗ (наприклад, для Unix подібних ОС - пакети Zebra, Quagga та ін) і підтримка в 
ряді ОС (наприклад, в Windows, починаючи з Windows NT Server, в Unix-подібних, Cisco 
IOS). Основними недоліками протоколу є: повільна збіжність і великий обсяг службового 
трафіку (для адаптації до змін в топології мережі маршрутизатори періодично розсилають 
повні копії своїх таблиць). Це обмежило сферу застосування протоколу мережами з 
кількістю маршрутизаторів не більше п'ятнадцяти. В протокол RIP версії 2 добавлена 
підтримка маски змінної довжини, мультикастингова (багатоадресна) розсилка замість 
широкомовної і засоби захисту при обміні маршрутною інформацією у вигляді 
аутентифікації по ключу MD5 і відкритому (нешифрованому) тексту. Протокол досить 
поширений в невеликих локальних мережах з невисокими вимогами до надійності мережі та 
відсутністю кваліфікованого персоналу мережевих адміністраторів. У новій версії протоколу 
організована підтримка протоколу IPv6. 

Протокол IGRP. Закритий дистанційно-векторний протокол IGRP компанії Cisco 
Systems був спроектований для усунення ряду недоліків протоколу RIP, і мав на меті 
забезпечити кращу підтримку великих мереж (до 255  маршрутизаторів),  які містять канали 
зв'язку з відмінними характеристиками смуги пропускання і величини затримки [3]. 
Протокол використовує комбіновану метрику, яка включає затримку, смугу пропускання, 
надійність і завантаженість маршруту. Вагові коефіцієнти, що визначають внесок цих 
характеристик в результуючу метрику,задаються користувачем, забезпечуючи гнучку 
адаптацію до його конкретних задач. Показники затримки та смуги пропускання 
конфігуруються для кожної лінії зв'язку попередньо, а показники надійності і завантаженості 
можуть обчислюватися в процесі обробки реального трафіку в мережі. Для підтримки вимог 
QoS різних додатків можна підготувати кілька маршрутних таблиць, побудованих на основі 
метрик з різними значеннями вагових коефіцієнтів. Протокол IGRP забезпечує більш швидку 
збіжність, ніж RIP завдяки застосуванню пакетів оновлення з миттєвою розсилкою 
(інформація про зміни в мережі відправляється відразу, як тільки стає доступною, не 
очікуючи чергового часу поновлення). Протокол підтримує балансування навантаження між 
декількома маршрутами навіть у тому випадку, якщо їх метрики не рівні, але знаходяться в 
межах певного діапазону показників найкращого маршруту. При цьому співвідношення 
обсягів відправлених по кожному каналу даних буде пропорційною співвідношенню їх 
метрик. До недоліків протоколу можна віднести відсутність підтримки масок підмереж 
змінної довжини і можливості сумаризації маршрутів. Розсилання маршрутної інформації 
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сусіднім маршрутизаторам є широкомовною. Відсутні можливості аутентифікації при обміні 
маршрутною інформацією (хоча засобом захисту є можливість прийому повідомлень про 
оновлення маршрутів тільки від тих маршрутизаторів, які даний визначає як «сусідні», а 
також можливість занесення змін у конфігурацію маршрутизатора тільки на підставі пароля, 
який зберігається в зашифрованому вигляді. Протокол сумісний з RIP. 

Протокол EIGRP. Протокол EIGRP компанії Cisco Systems представляє собою 
поліпшену версію протоколу IGRP  [3].  Протокол є гнучкий та заснований на алгоритмі 
поновлення Diffusing-Update Algorithm (DUAL). Він поєднує в собі кращі сторони 
дистанційно-векторних протоколів (простота алгоритму вибору оптимального маршруту) і 
протоколів стану каналів зв'язку (швидка збіжність і економія смуги пропускання мережі за 
рахунок повідомлень тільки про стан зв'язків та про їх зміни). Всі розсилки протоколу є 
мультикастними або індивідуальними. Таким чином, інформація розсилається тільки при 
змінах і тільки тим маршрутизаторам, яких вона стосується. З метою підвищення 
маштабуємості протоколу в нього додана підтримка масок підмереж змінної довжини і 
можливість об'єднання маршрутів. Маршрути діляться на внутрішні і зовнішні - отримані від 
інших протоколів маршрутизації або записані в таблиці статично. В останніх версіях EIGRP 
є додаткові засоби захисту. Крім того, в даний час для EIGRP розробляють засоби підтримки 
IPv6, так що цей протокол буде розвиватися надалі. 

Основним недоліком EIGRP, є проприєтарність (реалізація тільки на обладнанні Cisco 
Systems) [3]. Протокол добре сумісний з IGRP, а також з RIP. 

Протокол OSPF. Найбільш універсальний і гнучкий у налаштуванні протокол 
динамічної  маршрутизації в корпоративних мережах на сьогоднішній день - відкритий 
протокол вибору першого найкоротшого шляху (Open Shortest Path First Protocol - OSPF) [3]. 
Протокол споконвічно був орієнтований на роботу у великих мережах (до 65536 
маршрутизаторів) зі складною топологією. Він заснований на алгоритмі стану каналів зв'язку 
і має високу стійкість до змін топології мережі і швидку збіжність.  При виборі маршруту 
використовується метрика пропускної спроможності складових мережі (тобто передача 
даних здійснюється по найбільш швидкісним каналам зв'язку). Протокол може підтримувати 
різні вимоги IP-пакетів на якість обслуговування (пропускна здатність, затримка і надійність) 
за допомогою побудови окремої таблиці маршрутизації для різних показників. 

До інших переваг протоколу відносяться можливість балансування навантаження між 
каналами з рівними метриками та засоби аутентифікації як зокрема і по шифрованому 
паролю. Нумерація пакетів виключає їх повторюваність і таким чином можливість повторної 
атаки. Відкритість протоколу визначає його підтримку практично всіма виробниками 
мережевого устаткування, реалізації в ПЗ під всі популярні ОС (наприклад, для Unix-
подібних ОС -  пакети Zebra,  Quagga  і ін),  а також безпосередню інтеграцію в ряд ОС 
(наприклад, Windows2000 Server і вище, OpenBSD, Cisco IOS, Solaris 10 і т.д.). 

До недоліків проколу слід віднести високу обчислювальну складність і, отже, високі 
вимоги, що пред'являються до ресурсів маршрутизатора. Складність OSPF зростає зі 
збільшенням розмірів мережі. Для збільшення масштабованості протоколу можливий поділ 
мережі на логічні області, з'єднані магістральною областю. Внутрішня топологічна 
інформація між областями не передається. Можлива деяка оптимізації за рахунок 
сумаризації мереж.  

В якості перспективних функцій OSPF слід назвати підтримку протоколу Ipv6 і 
можливість вибору маршруту на підставі поточного коефіцієнта завантаженості каналів 
зв'язку (розширена версія OSPF отримала назву Constrained Shortest Path First - СSPF). 
Протокол сумісний з RIP. 

Протокол IS-IS. Протокол IS-IS заснований на алгоритмі стану каналів зв'язку і є 
попередником OSPF [3]. В даний час цей протокол дуже рідко використовується в 
корпоративних мережах [6].  Це пов’язано з перевагами над ним протоколу OSPF.  До 
недоліків протоколу відноситься його нездатність підтримувати маски підмереж змінної 
довжини,  об'єднувати маршрути,  а також широкомовний характер розсилок сусіднім 
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маршрутизаторам. Все це негативно впливає на швидкість збіжності, навантаження 
маршрутизаторів і завантаженість ліній зв'язку. 

Враховуючи цю інформацію побудуємо зведену таблицю з основними 
характеристиками протоколів важливими для врахування при виборі протоколу динамічної 
маршрутизації в мережі ДПСУ (табл. 6). 

 
Таблиця 6 

Базові характеристики протоколів динамічної маршрутизації 

Протокол Тип 
алгоритму 

Максимальна 
кількість підмереж Доступність Тип 

метрики Безпека 
Доцільн
ість для 
ДПСУ 

RIP v2 вектор 
відстані 15 відкритий одна + - 

IGRP вектор 
відстані 255 (доцільне<50) Cisco комбінована - - 

EIGRP комбіно-
ваний 255 Cisco комбінована + + 

OSPF стан 
каналів 65534 відкритий основна + 3 

додаткових + + 

IS-IS стан 
каналів 1024 відкритий основна + 3 

додаткових - - 

 
Висновок. В ході дослідження проаналізовано окремі протоколи динамічної 

маршрутизації та їх доцільність для використання в телекомунікаційній системі ДПСУ. Для 
обґрунтованого вибору раціонального протоколу динамічної маршрутизації в подальших 
дослідженнях пропонується провести оцінку комплексного імовірнісного показника 
ефективності ОСД (7) для фіксованої архітектури мережі з резервуванням каналів при 
використанні OSPF і EIGRP та порівняти їх. 
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інформації Національної академії Державної прикордонної служби України 
 

к.т.н. Басараб О.К. 
АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОТОКОЛОВ  ДИНАМИЧЕСКОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ ДЛЯ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОГРАНИЧНОЙ 

СЛУЖБЫ УКРАИНЫ 
 

Эффективность охраны границы зависти от эффективности функционирования 
телекоммуникационной системы Государственной пограничной службы Украины. 
Статическая маршрутизация не позволяет обеспечить необходимый уровень пропускной 
способности и доступности сети, тем самым уменьшает эффективность функционирования 
телекоммуникационной системы. Одним из путей повышения эффективности 
функционирования телекоммуникационной системы является использование протоколов 
динамической маршрутизации. В статье проанализированы некоторые протоколы 
динамической маршрутизации и их базовые характеристики. На основании проведенного 
анализа, сделан обоснованный выбор целесообразности использования в телекоммуникационной 
системе Государственной пограничной службе Украины отдельных протоколов динамической 
маршрутизации. 

Ключевые слова: маршрутизация, динамическая маршрутизация, протоколы 
динамической маршрутизации, телекоммуникационная система, информационно-
телекоммуникационная система.  

 
Ph.D. Basarab O.K. 

ANALYSIS OF SEPARATE DYNAMIC ROUTING PROTOCOLS FOR THE 
TELECOMMUNICATION SYSTEM OF THE STATE BORDER GUARD SERVICE OF UKRAINE 

 
The effectiveness of the border protection depends on the efficiency of the telecommunications 

system of the State Border Guard Service of Ukraine. A static routing does not provide the necessary level 
of capacity and availability of the network, thereby reduces the efficiency of the telecommunications 
system. One of the way of improving the efficiency of the telecommunication system is the usage of 
dynamic routing protocols. The article analyzes some dynamic routing protocols and their basic 
characteristics. On the basis of analysis, the reasonable choice of expediency of the usage of some 
dynamic routing protocols in the telecommunications system of the State Border Service of Ukraine was 
made. 

Keywords: routing, dynamic routing, dynamic routing protocols, telecommunication system, 
Information and Telecommunication System. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЧАСОВОЇ ТЕМПОРАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ В ІДЕНТИФІКАЦІЇ 
ШКІДЛИВИХ ВПЛИВІВ НА КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ 

 
У статті на основі огляду сучасних штучних нейронних мереж показані їх особливості і 

недоліки при використанні в ідентифікації шкідливих впливів на комп’ютерні системи. 
Розглянуті особливості ієрархічної часової пам’яті та проведений огляд принципів її 
функціонування. Запропоновано принципи використання ієрархічної часової пам’яті в 
ідентифікації шкідливих впливів на комп’ютерні системи. 

Ключові слова: нейронні мережі, ієрархічна часова пам’ять, ланцюг Маркова. 
 
Вступ. Сьогодні Інтернет являє собою практично величезний колективний розум, що 

складається з мільярдів компонентів.  Це дата-центри,  сервера,  смартфони,  планшети і 
ноутбуки, датчики і навігатори, і ще сотні найменувань пристроїв. Кабелі і безпровідні 
зв’язки обплутали планету щільним клубком. Безпілотні автомобілі, з'являються в масовому 
виробництві і будуть керуватись через мережу. Щодня до мережі Інтернет підключаються всі 
нові пристрої різного ступеня складності. Сотні тисяч сайтів пропонують інформацію про 
все на світі. Сьогодні є холодильники, годинники, автомобілі з виходом в Інтернет. У них є 
своя операційна система, якась оболонка ОС. А це означає, що теоретично вони можуть бути 
атаковані з Інтернету з нанесенням шкоди гаджету або пристрою. У мільйонів людей на 
планеті щодня заражаються комп'ютери. Крадуться паролі і зламуються електронні пошти. 
Блокуються комп'ютери з метою вимагання грошей. Розсилається спам. Крім корисних 
сайтів і програм в Інтернеті досить багато справжнісінької кіберзброї. Це коди, створені для 
шкідливого впливу на комп'ютери і інші пристрої. Також хакери цілими днями шукають діри 
і лазівки в наявних оболонках і пристроях, щоб використовувати їх у своїх цілях. Зрозуміло, 
що за даних обставин необхідні або відповідне програмне забезпечення, або більш складних 
випадках експерти, які змогли б виявляти шкідливі впливи на комп’ютерні системи. 
Використання висококваліфікованих експертів досить вартісне і тому пропонується замінити 
їх штучними нейронними мережами.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нейронні мережі - це адаптивні системи для 
обробки та аналізу даних, які являють собою математичну структуру, яка імітує деякі 
аспекти роботи людського мозку і демонструють такі його можливості,  як здатність до 
неформального навчання, здатність до узагальнення і кластеризації інформації.  

Головною їх відмінністю від інших методів є те,  що нейромережі не потребують 
заздалегідь відомої моделі, а будують її самі тільки на основі пропонованої інформації. Саме 
тому нейронні мережі увійшли в практику всюди, де потрібно вирішувати задачі 
прогнозування, класифікації, управління.. Для неформалізованих задач нейромережеві 
моделі можуть по ефективності значно перевершувати традиційні методи вирішення. 
Застосування нейронних мереж доцільно коли накопичені достатні обсяги даних про 
попередню поведінку системи  і не існує традиційних методів або алгоритмів для вирішення 
проблеми,  дані частково перекручені або не повні.  Нейронні мережі найкращим чином 
проявляють себе там, де є велика кількість вхідних даних, між якими існують неявні 
взаємозв'язки і закономірності. Якщо між вхідними та вихідними даними існує зв'язок, то 
нейронна мережа здатна автоматично налаштуватися на неї із заданим ступенем точності.  

Однак такі особливості штучних нейромереж накладають деякі обмеження на 
використання для ідентифікації і вироблення реакцій комп’ютерних систем на шкідливі 
впливи. 

Наприклад, в роботі [1] зроблено у дечому негативний висновок про систему виявлення 
шкідливих впливів з мережі Інтернет, яка заснована виключно на нейронних мережах і яка 
має в практичному плані певні складнощі, що не виключає однак  застосування нейронних 
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мереж (НМ) в автономних (офф-лайн) системах. Необхідність навчання, а також природа 
«чорного ящика»  обумовлює обов'язкову наявність навчальної бази даних зловживань,  а 
також потребує великих часових витрат і коригувань навчального процесу (вибору 
архітектури мережі, алгоритми навчання). Основні переваги нейромереж - це виявлення 
невідомих атак, функціонування в оточенні з великим значенням шумів, збереження 
працездатності при неповних або перекручених даних, прогнозування поведінки користувача 
і появи нових атак. 

У роботі [2] проведене дослідження та імітаційне моделювання гомогенних НМ на 
експериментальних данних KDD Cup 99 в задачах виявлення і класифікації мережевих атак 
свідчить про задовільну ефективність нейромережевих технологій. Однак відмічається, що 
при використанні гетерогенних НМ поліноміального і діофантового типу, а також їх 
колективів результати розпізнавання мережевих атак можуть бути поліпшені. 

В галузі ідентифікації вірусів також особливості НМ обумовлюють нечисленні 
реалізації антивірусних програм [3]. З використанням моделі штучного нейрона 
використовувався відкритий антивірус ClamAV. Даний антивірус має статус проекту з 
відкритим вихідним кодом, за ліцензією поширюється GPLv2. Проект почав функціонувати в 
2002 році. Даний антивірус є фактично єдиним ефективним антивірусом з відкритим 
вихідним кодом, що становить конкуренцію комерційним антивірусів. Однак він не дозволяє 
лікувати файли - заражені файли або видаляються, або поміщаються в карантин. 
Використовується сигнатурний метод пошуку комп'ютерних вірусів. Для збільшення 
швидкодії антівіруса ClamAV в нього був доданий модуль швидкого детектування 
шкідливого коду в сканованих даних.  Даний модуль являє собою програмну реалізацію 
кібернейрона, який має 2 входа по 24 біт кожен. Відповідно розмірність таблиці підстановки 
для кожного входа склала 16.777.216 по 8 комірок біт кожна. Всього під даний кібернейрон 
було відведено додатково 32 Мбайт оперативної пам'яті. Проблемою, що заважає 
повноцінній інтеграції кібернейрона в ClamAV, є проблема отримання якісних 6-й байтних 
сигнатур з стадартної бази сигнатур ClamAV. Для вирішення цієї проблеми потрібна повна 
колекція вірусів, що дозволить виділити сигнатури, які найбільш оптимально підходять для 
навчання кібернейрона. 

Постановка задачі. Приступаючи до розробки і використання нейромережевої моделі, 
як правило, стикаються з проблемою вибору структури нейронної мережі. Створення 
найбільш ефективної нейронної мережі, розробка алгоритму її навчання вимагає розуміння 
різних видів архітектур нейронних мереж,  включає в себе багато дослідницької та 
аналітичної роботи, і може зайняти досить багато часу. 

Більшість застосовуваних нейронних мереж представляють мережі зворотного 
поширення - найбільш популярного сучасного алгоритму. Але при його використанні не 
існує гарантії, що нейронна мережа буде навчена за кінцевий час.  Повторне навчання також 
може бути неефективним. Алгоритм зворотного поширення також може потрапити в так 
званий локальний мінімум помилки, і найкраще рішення не буде отримано [4]. 

Більшість нейронних мереж, не здатні масштабуватися до великого завдання. Кількість 
пам'яті і часу, необхідного для навчання, зростає експоненціально в міру зростання простору 
завдання, що робить непрактичним побудову великих систем. 

При використанні традиційних моделей нейронних мереж не враховується часова 
складова вхідних данних, що не дає можливості динамічно оцінювати шкідливі впливи, які 
надходять на комп’ютерну систему.. 

Виклад основного матеріалу. Тому автори пропонують використовувати для 
реалізації нейромережевих моделей даних ієрархічну часову пам’ять [5], яка базується на 
архітектурах самонавчаючих і самоорганізованих штучних нейронних мереж Кохонена на 
основі радіально-симетричних (радіально-базисних) функцій. Ці мережі найбільш прості й 
ефективні для апроксимації даних.  

В архітектурі ієрархічної часової пам'яті використовується складна структура нейронів 
і організація зв'язків між ними,   які імітують  елементи кори головного мозку людини.  
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Мережі ієрархічної часової пам'яті навчаються багаторазово на різних наборах вхідних 
даних, і принцип їх роботи заснований на запам'ятовуванні як множини вхідних векторів, так 
і їх послідовностей. На відміну від інших архітектур нейронних мереж ієрархічна часова 
пам'ять  пов'язана з параметром часу.  

Нейронна мережа ієрархічної часової пам'яті складається з вузлів, організованих в 
ієрархію.  Вузол функціонуючої мережі являє собою один рівень і одну зі складових рівня 
ієрархії, коли таких вузлів на рівні декілька. При взаємодії між собою сусідніх рівнів ієрархії 
відбувається обмін сигналами (даними) між нижніми (дочірніми) і верхніми (батьківськими) 
рівнями. Вузли ієрархічної часової пам'яті являють собою шари зв'язаних між собою клітин, 
схожі на багатошарові перцептрони.  

Для інтерпретації вхідних даних та прийняття відповідного рішення при оцінці 
шкідливих впливів найбільшу важливість має характер зміни статичних властивостей в часі. 
Щоб навчити нейронну мережу ієрархічної часової пам'яті, потрібно подати на її входи 
змінний в часі потік даних. Основне завдання алгоритмів навчання ієрархічної часової 
пам'яті - витяг часових послідовностей з потоку вхідних даних. Вона ускладнюється тим, що 
сама послідовність може починатися з довільного проміжного моменту часу і в будь-який 
момент обриватися. Крім того, можлива присутність шуму різного походження у вхідних 
даних. Довільний вузол нейронної мережі вивчає та узагальнює дані про об'єкт 
знаходженням вхідних векторів та їх пов'язаних послідовностей у вхідному потоці даних. 
Вузол працює на статистичних принципах, підбираючи часто повторювані комбінації 
вхідних бітів.  Потім вузол визначає,  яким чином вони утворюють послідовності в часі.  Для 
розпізнавання досить складних вхідних даних може знадобитися кілька рівнів ієрархії вузлів. 
Мережі ієрархічної часової пам'яті навчаються протягом усього свого життєвого циклу, тому 
стадії розпізнавання і навчання функціонують синхронно. Якщо мережа вже вивчила базові 
статистичні структури з навколишнього її світу, основне навчання буде відбуватися тільки на 
верхніх рівнях ієрархії. При отриманні чергового вхідного набору мережу зіставляє його з 
вивченими раніше.  Внаслідок впливу зовнішніх збурень різної природи вихідні дані,  в 
загальному випадку, точно не повторюються. Архітектура передбачає можливість виявлення 
аналогії нового набору вхідних даних і одного з вже існуючих в пам’яті тільки по деякій його 
частині.  Оскільки кожен вузол ієрархічної часової пам'яті зберігає не тільки вхідні образи,  
але і їх послідовності, вузол може сформувати прогноз щодо найбільш ймовірного 
наступного входу.  

На вхід вузлів першого рівня подається надходить послідовність патернів,  які 
змінюються у часі. Таким чином враховується часова складова сигналу. В першу чергу 
навчаються нижні рівні, а на основі їх даних навчаються наступні рівні. Вхідною 
інформацією для вузла, незалежно від рівня ієрархії, є бінарний вектор. Для вузлів першого 
рівня це вектор, який відображає деякі впливи на комп’ютерну систему. Кожен вузол містить 
набір груп.  Задача вузла -  вибрати групу,  якій найбільше відповідає вхідній послідовності.  
Вибір групи відбувається в два етапи. На першому етапі порівнюється просторове 
розташування елементів у векторі (просторове об'єднання), в результаті чого вибирається 
найбільш підходящий просторовий центр. На другому етапі вибирається часова група, в якій 
об'єднані близькі за часом появи просторові центри (часове об'єднання). Просторове 
об'єднання необхідне для фільтрації та компресії вхідних даних і їх первинного 
узагальнення. На етапі навчання у вузлі з вхідних бінарних векторів формуються просторові 
центри. Щоб визначити, чи був даний центр вже збережений, розраховується евклідова 
відстань di між вхідним вектором та існуючими центрами. Якщо di <ε, де ε - задана похибка 
розпізнавання, то такий центр уже присутній у вузлі, інакше, додаємо в вузол новий центр. 
Навчання відбувається до тих пір,  поки швидкість появи нових центрів не знизиться до 
деякого малого значення.  Якщо вузол не є вузлом вхідного рівня,  його просторові центри 
являють собою вектора з індексів часових груп попереднього рівня.  

У процесі навчання мережі, крім запам'ятовування просторових центрів, відбувається їх 
об'єднання в часові групи. В одну групу потрапляють просторові центри, які часто приходять 
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на вхід вузла один за одним. Для цього складається матриця суміжності T, що зберігає в себе 
кількість надходжень одного центру за іншим. По матриці T будується ланцюг Маркова, де 
номера просторових центрів є вершинами, а частота їх взаємних переходів - вагою ребер. 
Після того, як навчальний сигнал закінчився, з вершин ланцюга Маркова формуються часові 
групи. В одну часову групу відбираються вершини, з'єднані ребрами з найбільшими вагами. 
Ключовим елементом у роботі мережі, який зв'язує етапи просторового часового об'єднання, 
є матриця P (C|G), рядки якої відповідають часовим групам, а стовпці - просторовим 
центрам.  Якщо будь-який з центрів не міститься в певній часовій групі,  то на перетині 
відповідного стовпця і рядка матриці P (C|G) буде міститись “0”, інакше цей елемент матриці 
містить відносну нормовану ймовірність, рівну відношенню частоти виникнення даного 
просторового центру у вхідному сигналі до частоти виникнення всіх просторових центрів 
даної часової групи. Навчання вузла верхнього рівня мережі може  проводитися з учителем - 
елементом, який правильно розбиває просторові центри вузла за часовими групами на основі 
ярликів, присвоєних навчальним даним. У цьому випадку кожна часова група верхнього 
вузла однозначно відповідає певному класу об'єктів у вхідному сигналі.  

Система з реалізованої в ній функцією реакції на шкідливі впливи повинна бути 
здатною навчатися шляхом знаходження характерних для шкідливих впливів патернів і їх 
послідовностей у вхідному потоці даних.  Очевидно,  що система не завжди здатна 
інтерпретувати дані, які надійшли, що не повинно заважати їй запам'ятовувати послідовності 
патернів в часі. Подібно біологічним системам, проектована система повинна бути здатною 
до безперервного навчання в ході реєстрації кожного патерна. Таким чином, пам'ять системи 
повинна зберігати в собі послідовності патернів. І шляхом їх зіставлення з поточними 
вхідними даними, система повинна формувати прогноз щодо імовірного наступного входу. 
Система повинна зберігати в собі переходи між розподіленими просторовими уявленнями 
вхідних даних, які являють собою сукупність взаємопов'язаних концептів (кожний з яких 
також може бути представлений просторово розподіленим патерном). У деяких випадках ці 
переходи можуть виглядати як лінійні послідовності,  але в загальному випадку в один 
момент часу можливе передбачення багатьох ймовірних наступних варіантів. При цьому 
система повинна робити різні передбачення, грунтуючись на поточному контексті подій, 
який може сягати далеко в минуле. Основна частина системи повинна відводитися 
зберіганню переходів між просторовими патернами. 

Ієрархічна темпоральна пам’ять може бути корисна для організації роботи з 
контекстами, для роботи в умовах шуму і пропусків, а також, можливо, для реалізації 
здатності системи до навчання і передбачення. Налаштувати подібну систему до етапу її 
безпосередньої експлуатації за призначенням досить складно, так як опис всіх зв’язків між 
численними нейронами практично не реалізовується. Ієрархічна темпоральна пам’ять не 
припускає самонавчання при відсутності вхідних даних від сенсорів, а дана здатність просто 
необхідна для інтелектуальних систем. Людина також здатна самостійно будувати нейронні 
зв'язки, але природно при цьому процесі вона оперує не нейронами і зв'язками, а уявними 
подіями, образами, процесами . Маніпуляції з уявними окремими подіями цілими процесами 
людина здійснює при ретроспективній і перспективній рефлексії.  

Тому для передбачень необхідно надбудувати більш високий рівень в ієрархії пам’яті, 
що містить дані про події і їх послідовності,  тобто система повинна бути в змозі будувати 
дерева можливих процесів, спираючись на попередній досвід і правила побудови процесів.  

Після того, як побудується певний фрагмент спостережуваного процесу, система 
повинна вибрати на нього відповідну реакцію. Відповідна реакція може вибиратися як на 
основі попереднього досвіду, так і на основі аналізу можливих реакцій, опис яких 
побудовано в ході логічних виводів системи.  

Вхідні патерни, повинні бути пов'язані з паттернами, які формують конкретні 
ефекторні реакції. Цей зв'язок необхідний для організації взаємодії між областю пам'яті, яка 
містить дані про спостережувані системою процеси, і областю пам'яті, що зберігає дані про 
те, які дії необхідно вчинити для досягнення системою бажаного майбутнього стану. 
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Сформована конфігурація даної взаємодії дозволить передбачити наступну за поточною 
подію і активувати відповідні патерни, що відповідають за управління ефекторами, 
діяльність яких спрямована на запобігання очікуваної небажаної події. Для того щоб 
виконання таких процедур стало можли-вим, пропонується спочатку будувати систему з 
внесеними як типовими патернами шкідливих впливів, з якими буде мати справу система в 
процесі свого функціонування, так і типовими реакціями на них. Далі коли надходить новий 
для системи патерн на основі рефлексії при використанні вищого рівня в ієрархії пам’яті, що 
містить про дані події і їх послідовності в більш загальному вигляді,  система будує дерево 
реакцій. Після реалізації цього сценарію виконується підтвердження ефективності або 
неефективності сценарію. 

Висновок. Отже, в результаті використання ієрархічної організації нейромереж істотно 
скорочується час навчання та необхідні обсяги пам'яті, оскільки вхідні вектора(патерни), 
узагальнюються та запам’ятовуються на кожному рівні ієрархії, використовуються 
багаторазово в комбінаціях на більш високих рівнях.  

Також використання ієрархічної темпоральної пам'яті дозволяє враховувати часову 
складову вхідних даних,  що важливо при динамічній зміні інформації,  яка надходить в 
комп’ютерну систему. 

Відповідно даний напрямок є перспективним і потребує розробки методів, алгоритмів, 
відповідних систем і прикладного програмного забезпечення. 
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к.т.н. Бойчук В.А., Герасимчук К.С., к.т.н., с.н.с. Дергилева О.В. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРЕМЕННОЙ ТЕМПОРАЛЬНОЙ ПАМЯТИ В ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
В статье на основе обзора современных искусственных нейронных сетей показаны их 

особенности и недостатки при использовании в идентификации вредных воздействий на 
компьютерные системы. Рассмотрены особенности иерархической временной памяти и 
проведен обзор принципов ее функционирования. Предложены принципы использования 
иерархической временной памяти в идентификации вредных воздействий на компьютерные 
системы. 

Ключевые слова: нейронные сети, иерархическая темпоральная память, цепь Маркова 
 

Ph.D. Boychuk V.А., Gerasymchuk K.S., Ph.D. Derhilova O.V. 
USING A HIERARCHICAL TEMPORAL MEMORY IN THE ATTACKS DETECTION ON 

COMPUTER SYSTEMS 
 
Using the modern artificial neural networks, their features and drawbacks were shows for the 

attacks detection on the computer’s systems. The hierarchical temporal memory features were considered. 
The principles of the hierarchical temporal memory use in the attacks detection on the computer systems 
were proposed.  

Keywords: neural networks, hierarchical temporal memory, Markov chain. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ 
РЕСУРСІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНИХ МАШИН 

 
У статті розглядаються підходи до підвищення ефективності використання 

обчислювальних ресурсів при застосуванні технології віртуальних машин.  Даний підхід не 
тільки дозволяє більш ефективно використовувати ресурси комп'ютера, але і значно спрощує 
перенесення логічних серверів, що працюють на базі віртуальних машин, з одного апаратного 
забезпечення (фізичного комп'ютера) на інший. Метою роботи є аналіз існуючих підходів до 
вирішення проблеми неефективного використання ресурсів комп'ютерів і розробка ефективного 
підходу до вирішення поставленої проблеми. Завдання підвищення ефективності використання 
ресурсів в кожному конкретному випадку вирішується з урахуванням особливостей і специфіки, 
властиві корпорації. Зважаючи на складність і трудомісткість завдання реорганізації 
серверного парку, а також можливість негативних наслідків або можливу відсутність 
очікуваного прибутку після проведення реорганізації, завдання має бути розбите на два етапи: - 
збір первинної інформації, розробка первинного рішення на основі первинного розподілу логічних 
серверів на комп'ютери. Слід зазначити, що оскільки в постановці завдання чітке розмежування 
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числа фізичних комп'ютерів і логічних серверів, то це дозволяє використовувати даний підхід не 
тільки для реорганізації, але і при розгортанні серверного парку "з нуля". При цьому методика з 
одного боку стає простішою в застосуванні - немає необхідності в резервному копіюванні, 
підготовці логічних серверів до переносу на віртуальну платформу, з іншого боку - складніше 
оцінювати вимоги логічних серверів, оскільки серверний парк розгортається вперше. 

Ключові слова: обчислювальні ресурси, віртуальна  машина, реорганізація, серверний парк. 
 
Вступ. На сьогоднішній день існує велика кількість організацій, що мають 

корпоративну мережу, яка складається з безлічі кінцевих робочих місць користувачів і 
деякого, так званого серверного парку. Серверний парк надає широкий спектр сервісів [1]: 
доступ в Інтернет, корпоративна пошта, антивірусний захист, файлові ресурси, служби друку 
і багато іншого. Як правило, спочатку корпоративна мережа грамотно проектується 
фахівцями з урахуванням надійності, безпеки і багатофункціональності та керівництво 
організацій вкрай негативно ставиться до внесення значних або навіть невеликих змін в 
мережу, яка вже багато років справно функціонує і вілповідає всім вимогам. Однак, тим не 
менш керівництво завжди цікавлять можливості зниження витрат на утримання мережі і 
фахівців, які обслуговують її, а також отримання додаткового прибутку з використовуваного 
технічного обладнання. Для кінцевих робочих місць характерно те, що, як правило, для них 
виділяються комп'ютери, які в тій чи іншій мірі поступаються за технічними параметрами 
комп'ютерам, що використовуються в серверному парку. Крім того, користувачі 
використовують безліч додатків, які можуть на 100% завантажувати процесор, "з'їдати" всю 
оперативну пам'ять, крім цього, користувачі часто розміщують на своїх персональних 
комп'ютерах дані, що не відносяться до роботи, які можуть займати весь дисковий простір. 
Користувачі мають право вважати і вимагати, що всі ресурси їх робочого комп'ютера 
належать завданням і додаткам, що використовуються ними. В таких умовах, практично 
відсутня можливість і, головне, доцільність підвищення ефективності використання ресурсів 
на робочих комп'ютерах. Використання серверних додатків, коли безліч користувачів 
використовує один потужний мережевий обчислювальний ресурс для запуску своїх додатків, 
частково вирішує проблему,  але як,  показує практика,  робочі комп'ютери все одно 
залишаються досить сильно навантаженими. Нарешті, по елементарним міркуванням 
інформаційної безпеки неприпустимо розміщення будь-яких серверних функцій, чужих 
додатків або даних на комп'ютері користувача. Що ж стосується, комп'ютерів серверного 
парку, то багаторічна практика експлуатації серверних операційних систем і мережевих 
служб показала те, що на сьогоднішній день більшість комп'ютерів серверного парку досить 
слабо завантажені по ресурсам. Така ситуація склалася з наступних причин: ринок апаратних 
рішень розвивається стрімко і виробники обладнання дуже швидко відмовляються 
підтримувати старе обладнання, яке можна було б ефективно використовувати для 
розміщення деяких серверних служб. Так, наприклад, один з найважливіших елементів добре 
захищеної корпоративної мережі - контролер домену, по сьогоднішніми мірками вкрай 
маловимогливий до ресурсів: 2-3% середньодобового завантаження. У той же час, з 
міркувань безпеки, на контролері домену вкрай не рекомендується розміщувати будь-які 
інші серверні служби (файлові ресурси, WEB-сервери і т.д.), тобто одному лише контролеру 
з настільки низькими вимогами необхідний цілий комп'ютер. Звичайно, можна було б 
підібрати адекватну конфігурацію комп'ютера для такого маловимогливого сервера, однак, 
той же жорсткий диск ємністю 1.5-2 Гб на сьогоднішній день знайти досить складно, а нові 
диски такого обсягу не виробляються вже давно. Використовувати старі диски 10-річної 
давності вкрай нерозумно і небезпечно: вони можуть вийти з ладу в будь-який момент, а 
гарантії і технічна підтримка на них відсутня.  Нарешті,  будь-яка розумна і відповідальна 
людина навряд чи захоче зв'язуватися з настільки ризикованим і застарілим обладнанням. У 
таких умовах, керівництво фірми змушене купувати для сервера сучасні диски, прекрасно 
усвідомлюючи, що велика частина кожного з ресурсів сервера буде безнадійно простоювати. 

Відповідно, необхідні будь-які підходи до вирішення проблеми неефективного 
використання ресурсів комп'ютерів серверного парку. Ефективність використання ресурсів 
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можна підвищити, або збільшивши обсяг розв'язуваних "корисних" завдань, що дають дохід 
або знижуючи будь-які витрати, або зменшивши обсяг обладнання. 

Виклад основного матеріалу. Метою роботи є аналіз існуючих підходів до вирішення 
проблеми неефективного використання ресурсів комп'ютерів і розробка ефективного підходу 
до вирішення поставленої проблеми. Завдання підвищення ефективності використання 
ресурсів в кожному конкретному випадку вирішується з урахуванням особливостей і 
специфіки, властиві корпорації. 

На сьогоднішній день існують 5 основних підходів до вирішення поставленого 
завдання: використання ресурсів для дублювання функцій логічних серверів або рішення 
додаткових задач, що приносять прибуток; використання ресурсів для задач сторонніх 
організацій; об'єднання служб і програмного забезпечення різних логічних серверів з метою 
зниження кількості логічних серверів; застосування адекватних апаратних рішень;  
застосування технології віртуальних машин. 

Основним недоліком першого підходу є недостатня ізоляція додатків від основних, 
що породжує проблеми додаткових вразливостей з точки зору інформаційної безпеки і 
сумісності додатків. Ці проблеми виникають тому, що в серверну операційну систему 
деякого комп'ютера до існуючих додатків додаються додаткові додатки або служби, 
дублюючі служби інших серверів. Коли в межах однієї ОС виявляється безліч працюючих 
додатків, то питання безпеки ОС в цілому і сумісності додатків неминучі. Підхід, пов'язаний 
з використанням обчислювальних ресурсів для задач сторонніх організацій, має ті ж 
недоліки, що і перший, і при цьому більше загострюється проблема інформаційної безпеки 
через підвищення можливості несанкціонованого доступу до даних і порушення 
функціонування сервісів корпорації, що надають ресурси в оренду. Підхід, пов'язаний з 
об'єднанням сервісів, крім появи проблем сумісності та інформаційної безпеки, також 
позначається на логічній структурі мережевої інфраструктури, і це, як правило, тягне 
додаткову роботу з налаштування робочих місць користувачів. Підхід, пов'язаний з підбором 
адекватних апаратних рішень, практично не реалізовується в умовах сучасного ринку 
комп'ютерного обладнання, оскільки вкрай важко навіть наближено підбирати компоненти 
комп'ютерів з урахуванням вимог логічних серверів. Крім того, при використанні старих 
компонент для логічних серверів з невисокими вимогами може істотно знизитися надійність 
функціонування комп'ютерів.  Технологія віртуальних машин [2]  надає нові можливості для 
побудови нового або реорганізації існуючого серверного парку. Віртуальна машина 
функціонує як процес під управлінням певної багатозадачної операційної системи, яку 
називають базовою ОС на деякому фізичному комп'ютері. Віртуальна машина надає 
обчислювальні ресурси,  які в дійсності є частинами ресурсів фізичного комп'ютера. Також 
як і на фізичному комп'ютері на віртуальній машині в будь-який момент часу може 
функціонувати тільки один логічний сервер,  але на фізичному комп'ютері можлива 
паралельна робота декількох віртуальних машин. Рівень ізоляції віртуальних машин з точки 
зору сумісності додатків і інформаційної безпеки не гірший, ніж у окремих фізичних 
комп'ютерів. Відповідно, технологія віртуальних машин може забезпечити функціонування 
декількох ізольованих логічних серверів на одному комп'ютері і тим самим обходити 
проблеми безпеки, сумісності, зміни прив'язок сервісів до логічних серверів, а також 
позбавляє від необхідності підбору адекватних апаратних рішень, оскільки розміщення 
декількох логічних серверів дозволяє істотно підвищити ефективність використання ресурсів 
комп'ютера. Таким чином, серверний парк зі слабким завантаженням ресурсів може бути 
реорганізований, що в кінцевому рахунку має призвести до зменшення обсягу 
використовуваного обладнання та витрат на його підтримку. Однак, на сьогоднішній день 
відсутні будь-які рекомендації або підходи до планування нового або реорганізації 
існуючого серверного парку з метою підвищення ефективності використання 
обчислювальних ресурсів при застосуванні технології віртуальних машин. В сучасних 
умовах жорсткої конкуренції реорганізація серверного парку -  це далеко не тільки збір 
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попередньої інформації, постановка завдання реорганізації та її рішення одним з відомих 
методів, але і максимальне врахування вимог і побажань замовника IT-послуг.  

Таким чином необхідно попередньо оцінити доцільність проведення реорганізації 
серверного парку, а замовник, зваживши всі "за" і "проти" прийме остаточне рішення про 
проведення робіт по реорганізації. Звідси випливає, що задача реорганізації повинна 
розбиватися на два етапи: 

I) Аналіз завдання, збір первинної інформації, розробка первинного проектного 
рішення, оцінка якості рішення з урахуванням можливих непередбачених ситуацій, аналіз 
вигоди,  яку дає це рішення,  і оцінка доцільності проведення реорганізації.  Мета першого 
етапу - максимально убезпечити проектне рішення від провалу на другому етапі - етапі 
реалізації проектного рішення. На першому етапі не допускається внесення будь-яких змін в 
серверний парк. 

II) Безпосередня реалізація первинного проектного рішення, виявлення негативних 
наслідків реорганізації. У разі незадовільної якості роботи серверного парку - коригування 
рішення і реалізація скоригованого рішення, далі повторюється аналіз якості. Якщо на 
якомусь етапі коригування неможливе в силу неприйнятного зниження комерційної вигоди - 
то пошук компромісних рішень або відмова від проекту з поверненням серверного парку в 
початковий стан - ймовірність уникнення такого результату безпосередньо залежить від 
якості аналізу  на першому етапі. 

На першому етапі виконуються наступні кроки: 
1) Збір первинної інформації по серверному парку: отримання даних наявних ресурсів 

фізичних комп'ютерів і вимогам програмного забезпечення, а також аналіз завантаження 
ресурсів. Врахування питань по надійності функціонування: виділення логічних серверів, які 
дублюють функції один одного. Виділення логічних серверів, для яких немає дублюючих 
серверів і в силу їх важливості бажано створення таких дублів. Складання додаткових 
обмежень для задачі розподілу, що виключають надалі розміщення віртуальних машин, що 
містять логічні сервери які дублюють функції один одного,  на один і той же фізичний 
комп'ютер. Вибір базової ОС та визначення її вимог до ресурсів. Вибір тих типів ресурсів, за 
якими переважно рішення проблеми їх неефективного використання. 

2) Отримання за допомогою програмного інструменту первинного розподілу логічних 
серверів по фізичним комп'ютерам (пошук оптимального розподілу по вхідним даним). 

3) Первинний аналіз розподілу: видалення "безперспективних" фізичних комп'ютерів і 
логічних серверів. "Безперспективним" вважається пара "комп'ютер - логічний сервер" в разі 
якщо: логічний сервер відповідно до розподілу розміщується на тому ж комп'ютері, на якому 
він працював спочатку, при цьому на цей комп'ютер інші логічні сервери не розміщуються;  
логічний сервер відповідно до розподілу нікуди не розміщений, а комп'ютер, на якому 
спочатку працював цей логічний сервер, виявляється незадіяним. 

4) Вторинний аналіз розподілу: прогноз можливих коригувань розподілу на випадок, 
якщо реорганізований серверний парк не буде відповідати технічним вимогам і побажанням 
замовника, прогноз кількості обладнання, що вивільняється з урахуванням можливих 
коригувань. 

5) Надання результатів аналізу і прогнозів замовнику для оцінки вигоди і отримання 
остаточного рішення про доцільність проведення робіт по реорганізації. 

6) Завершення першого етапу. 
У разі якщо на першому етапі було прийнято рішення, то вступає в дію другий етап. 
На другому етапі виконуються наступні кроки: 
1) Реалізація рішення - первинна реорганізація серверного парку у відповідності до 

отриманого на першому етапі розподілу: проведення робіт щодо створення резервної копії 
даних для можливості "відкату" до вхідного стану в найгіршому випадку (коли, незважаючи 
на самі "райдужні" прогнози на першому етапі, впровадження рішення призводить до 
незадовільної роботи серверного парку і внесення всіх можливих коригувань не виправляє 
ситуації і призводить до того, що останнє коригування вимагає стільки ж обладнання, 
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скільки було до реорганізації або навіть більше або кількість обладнання, що звільнилося 
знижується настільки, що замовнику вже такий результат просто невигідний). Підготовка 
логічних серверів до переносу на віртуальну апаратну платформу. Підготовка задіяних в 
розподілі комп'ютерів: розгортання базової ОС, підготовка віртуальних машин. Розгортання 
логічних серверів на віртуальних машинах фізичних комп'ютерів відповідно до первинного 
розподілу. 

2) Оцінка якості роботи реорганізованого серверного парку: оцінка часу відгуку 
серверів, швидкості обробки запитів по ключовим сервісам і т.п. Якщо всі сервіси 
функціонують і замовника задовольняє час відгуку серверних систем, час обробки запитів, то 
реорганізація вважається успішно завершеною і перехід до кроку 9. В іншому випадку 
перехід до кроку 3. 

3) Виконується пошук логічних серверів, функціонування яких не відповідає тим чи 
іншим вимогам. Аналіз причин їх незадовільної роботи і виділення тих типів ресурсів, наявні 
рівні яких недостатні. Виділення логічних серверів, для яких розміщення на одному 
комп'ютері створює проблеми. Підвищення вимог "проблемних" логічних серверів до 
ресурсів, внесення додаткових обмежень на одночасне розміщення логічних серверів на 
фізичних комп'ютерах. 

4) Отримання за допомогою програмного інструменту оптимального розподілу 
логічних серверів по фізичним комп'ютерам по скоригованим вхідним даним. 

5) Первинний аналіз скоригованого розподілу: видалення "безперспективних" фізичних 
комп'ютерів і логічних серверів. Дана операція проводиться аналогічно відповідній  операції 
першого етапу реорганізації. 

6) Надання результатів аналізу замовнику для оцінки вигоди та отримання остаточного 
висновку про доцільність реалізації скоригованого рішення. 

7) Якщо замовник приймає позитивне рішення, то проведення корекційної 
реорганізації: перерозподіл логічних серверів з залученням додаткових (з числа звільнених 
раніше) фізичних комп'ютерів відповідно зі скоригованим розподілом  і перехід до кроку 2. 
В іншому випадку - до кроку 8. 

8) Пошук компромісних варіантів з замовником, в гіршому випадку "відкат" до 
вхідного стану серверного парку і припинення робіт. 

9) Завершення другого етапу. 
На рис. 1 і рис. 2 наведені схеми алгоритмів для першого і другого етапу реорганізації 

серверного парку.  Слід зазначити,  що алгоритми на рис.  1  і 2  складаються з "укрупнених"  
блоків, які в свою чергу вимагають подальшої деталізації. Однак в рамках даної статті немає 
можливості детально розглянути всі блоки, тому зупинимося лише на блоці пошуку 
первинного (скоригованого) розподілу. В основі цього блоку лежить математичний метод 
дискретної оптимізації для вирішення задач розподілу ресурсів. Завдання пошуку 
оптимального розподілу є досить трудомістким, незважаючи на те, що пошук ведеться в 
дискретно - булевому просторі: конкретна віртуальна машина може розміщуватися або не 
розміщуватися на конкретному комп'ютері. Однак саме дискретність і ускладнює завдання, 
оскільки існуючі точні методи оптимізації, такі як симплекс-метод, розраховані на пошук 
рішень в безперервному просторі, а цілочисельні модифікації симплекс-методу мають певні 
складнощі через похибки машинної арифметики, крім того вони призначені для вирішення 
завдань невеликих розмірностей, оскільки в певних випадках не застраховані від повного 
перебору цілочисельних рішень. Відповідно, точне рішення при вирішенні задач оптимізації 
в булевому просторі можна отримати тільки повним перебором. При NS віртуальних машин і 
NH комп'ютерів обсяг повного перебору складає (NH + 1)NS, очевидно, що при великих 
розмірах завдання, пошук рішення за прийнятний час неможливий. Відповідно, в даній 
ситуації використовуються наближені методи.  
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Рис. 1. Алгоритм для першого етапу реорганізації 
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Рис. 2. Алгоритм для другого етапу реорганізації 
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В першому наближенні, найпростіше - це послідовне розміщення логічних серверів по 
комп'ютерам, при розгляді кожного комп'ютера по черзі. 

При цьому для кожного комп'ютера окремо вирішується завдання булевого лінійного 
програмування для знаходження оптимального набору серед ще нерозподілених логічних 
серверів. Таким чином, завдання розбивається на два рівня: локальний рівень - підвищення 
ефективності використання ресурсів конкретного комп'ютера, і глобальний рівень – простий 
послідовний перегляд комп'ютерів без будь-яких критеріїв або пріоритетів вибору 
комп'ютера. Загальний перебір при вирішенні задачі розподілу в гіршому випадку становить 
NH * 2NS, в разі, якщо на локальному рівні підзадачі вирішуються повним перебором. Однак 
при такому підході зовсім не проводиться оптимізація на глобальному рівні - комп'ютери 
розглядаються в довільному порядку і не враховується те, що вибір будь-яких конкретних 
комп'ютерів міг би бути більш кращим варіантом ніж вибір інших. Тому тут потрібне 
компромісне рішення між повним перебором і простим послідовним розміщенням логічних 
серверів на кожен комп'ютер до тих пір, поки всі сервери не будуть розподілені. Відповідно, 
замість простого послідовного розгляду комп'ютерів, можна на кожному кроці глобального 
рівня вибирати не довільний, а найкращий із завантаження ресурсів комп'ютер. На кожному 
кроці глобального рівня вирішуються підзадачі булевого лінійного програмування для всіх 
ще незадіяних комп'ютерів для розміщення на них набору з решти нерозподілених логічних 
серверів,  і вибирається найкращий комп'ютер.  Таким чином,  якщо на локальному рівні 
підзадачі вирішуються повним перебором, то загальний обсяг перебору при вирішенні задачі 
розподілу складе приблизно NH * 2NS+1. На локальному рівні підзадачі представляють собою 
завдання булевого лінійного програмування (завдання умовної псевдобулевої оптимізації), 
для якої точне рішення можна отримати лише повним перебором. Для вирішення завдань 
псевдобулевої оптимізації на сьогоднішній день існують як точні методи вирішення, так і 
наближені методи. Точні методи - це відомі цілочисельні модифікації симплекс-методу [3]: 
метод перетинів Гоморі і метод гілок і границь. 

Такі методи покликані знаходити точне рішення, однак, на реальних практичних 
завданнях в силу складних обмежень, призводять до нескінченного додаванню і видалення 
додаткових перетинів в методі Гоморі і до повного перебору в методі гілок і меж. Тому точні 
методи на практиці придатні для вирішення задач невеликих розмірностей. Наближені 
методи:  локальний пошук,  випадковий пошук,  а також застосування одночасно декількох 
наближених методів. Такі методи дозволяють вирішити завдання великих розмірностей з 
лінійними обмеженнями будь якої складності, причому за прийнятний час, однак, як 
правило, дають наближене (субоптимальне) рішення. Серед методів для вирішення підзадач 
на локальному рівні розподілу метод локального пошуку є одним з найбільш ефективних при 
використанні декількох випадкових стартових точок. 

Даний відхід не тільки дозволяє більш ефективно використовувати ресурси комп'ютера, 
але і значно спрощує перенесення логічних серверів, що працюють на базі віртуальних 
машин, з одного апаратного забезпечення (фізичного комп'ютера) на інший. 

Висновок. Зважаючи на складність і трудомісткість завдання реорганізації серверного 
парку, а також можливість негативних наслідків або можливу відсутність очікуваного 
прибутку після проведення реорганізації, завдання має бути розбите на два етапи: - збір 
первинної інформації, розробка первинного рішення на основі первинного розподілу 
логічних серверів на комп'ютери, оцінка якості рішення з урахуванням можливих коригувань 
після реорганізації, аналіз вигоди, яке дає це рішення, і оцінка доцільності проведення 
реорганізації. Мета першого етапу - максимально убезпечити проектне рішення від провалу 
на другому етапі - етапі реалізації первинного рішення. 

Також слід зазначити, що оскільки в постановці завдання чітке розмежування числа 
фізичних комп'ютерів і логічних серверів, то це дозволяє використовувати даний підхід не 
тільки для реорганізації, але і при розгортанні серверного парку "з нуля". При цьому 
методика з одного боку стає простішою в застосуванні - немає необхідності в резервному 
копіюванні, підготовці логічних серверів до переносу на віртуальну платформу, з іншого 
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боку - складніше оцінювати вимоги логічних серверів, оскільки серверний парк 
розгортається вперше. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНЫХ МАШИН 
 

В статье рассматриваются подходы к повышению эффективности использования 
вычислительных ресурсов при применении технологии виртуальных машин. Данный подход не 
только позволяет более эффективно использовать ресурсы компьютера, но и значительно 
упрощает перенос логических серверов, работающих на базе виртуальных машин, с одного 
аппаратного обеспечения (физического компьютера) на другой. Целью работы является анализ 
существующих подходов к решению проблемы неэффективного использования ресурсов 
компьютеров и разработка эффективного подхода к решению поставленной проблемы. Задача 
повышения эффективности использования ресурсов в каждом конкретном случае решается с 
учетом особенностей и специфики, присущие компании. Учитывая сложность и трудоемкость 
задачи реорганизации серверного парка, а также возможность негативных последствий или 
возможное отсутствие ожидаемой прибыли после проведения реорганизации, задача должна 
быть разбита на два этапа: - сбор первичной информации, разработка первичного решения на 
основе первичного распределения логических серверов на компьютеры . Следует отметить, что 
поскольку в постановке задачи четкое разграничение числа физических компьютеров и 
логических серверов, то это позволяет использовать данный подход не только для 
реорганизации, но и при развертывании серверного парка "с нуля". При этом методика с одной 
стороны становится проще в применении - нет необходимости в резервном копировании, 
подготовке логических серверов к переносу на виртуальную платформу, с другой - сложнее 
оценивать требования логических серверов, поскольку серверный парк разворачивается впервые. 

Ключевые слова: вычислительные ресурсы, виртуальная машина, реорганизация, серверный 
парк. 
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Ph.D. Julie V.M., Guslyakov G.V., Ph.D. GunchenkoYu.A, Solodeeva L.V. 
IMPROVING THE EFFICIENCY OF COMPUTING 

RESOURCES IN THE APPLICATION VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY 
 

The article discusses approaches to more efficient use of computing resources in the application of 
virtual machine technology. This approach not only allows more efficient use of computer resources, but 
also greatly simplifies the transfer of logical servers running on virtual machines based, with a hardware 
(physical computer) to another. The aim is to analyze existing approaches to solving the problem of 
inefficient use of resources and the development of an effective approach to solving the problem. The task 
of increasing the efficiency of resource use in each case is decided taking into account the peculiarities 
and specifics inherent in the company. Given the complexity and time-consuming task of reorganization 
server park and the possibility of negative consequences or possible lack of expected profits after the 
reorganization, the task should be divided into two stages: - collection of primary information, the 
development of the initial decisions on the basis of the primary distribution of logical servers on 
computers. It should be noted that since the formulation of the problem clear distinction between the 
number of physical computers and logical servers, it allows you to use this approach, not only for the 
reorganization, but also the deployment of server park "from scratch". This technique is on the one hand 
makes it easier to use - no need for a backup, preparing logical servers to transfer on a virtual platform, 
on the other - is more difficult to assess the requirements of logical servers because the server park is set 
for the first time. 

Keywords: computational resources, virtual machine, reorganization, server park. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА ТАБУ-ПОИСКА ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ 

СТОИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МНОГОФАКТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 
 
Разработаны метод и программа оптимизации многофакторных планов эксперимента с 

помощью алгоритма табу-поиска. Показана эффективность в сравнении с другими методами 
оптимизации многофакторных планов эксперимента. Работоспособность и эффективность 
подтверждается совпадением или приближением оптимальных планов, полученных этим 
методом и методом полного перебора строк матрицы планирования экспериментов. 

Ключевые слова: табу-поиск, оптимизация, планирование эксперимента, стоимость, 
оптимальный план. 

 
Введение. Экспериментальные методы широко используются как в науке,  так и в 

промышленности. При этом важное значение приобретает повышение эффективности 
экспериментальных исследований, направленных на получение адекватной математической 
модели процесса. Поэтому естественно стремление экспериментаторов получить такие 
модели при минимальных временных и стоимостных затратах. Одним из наиболее 
перспективных средств решения данной задачи являются методы планирования 
эксперимента (МПЭ).  
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Задача нахождения минимальной стоимости проведения эксперимента является NP-
трудной и точное решение возможно найти только для небольшого количества факторов. А 
для числа факторов k>4 количество перестановок резко увеличивается и на современном 
уровне развития вычислительной техники точно решить задачу не представляется 
возможным. В связи с этим становится актуальной задача  разработки и исследования 
приближенных, в том числе метаэвристических, алгоритмов. 

Класс метаэвристических алгоритмов [1] включает в себя алгоритмы оптимизации 
муравьиной колонии (ant colony optimization (ACO)), эволюционные вычисления, включая 
генетические алгоритмы (ГА), итеративный локальный поиск, метод имитации отжига и 
алгоритм табу-поиска (или поиска с запретами). 

Постановка задачи. Планирование эксперимента позволяет решить задачу получения 
математической модели при минимальных стоимостных и временных затратах. Таким 
образом, необходимо синтезировать план эксперимента, имеющий минимальную стоимость 
проведения. На стоимость реализации эксперимента существенное влияние оказывает 
порядок чередования уровней изменения факторов. Наиболее часто встречаемые факторы, 
такие как  температура, давление, концентрация реагирующих веществ,  время реакции и 
другие требуют различных затрат на изменение уровней.  

В общем случае задача выбора оптимального плана многофакторного эксперимента 
может быть сформулирована следующим образом. 

Имеется полный взвешенный ориентированный граф G с множеством вершин  
N={1,2,…,n}, где n=2k , k-количество факторов. Веса всех дуг неотрицательны, необходимо 
найти путь с минимальной длиной. Исходная информация представляется в виде матрицы 
размерностью n  х n  .  Si,j  - вес дуги (i , j) графа G, i≠j ; все элементы главной диагонали 
Si,j=∞(заведомо большое число , чтобы исключить диагональ при вычислении стоимости 
проведения эксперимента). Стоимость перехода от i-го опыта к j-му равна Si,j  . Необходимо 
найти минимальную стоимость проведения эксперимента Sобщ

  такую, что 
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= =

®=
n

j

k

i
jiобщ SS

2 1
, min . 

Оптимальным решением является перестановка, которая даёт минимальную стоимость 
проведения эксперимента. Известно, что эта задача является NP – полной, т.е. переборной. С 
ростом числа факторов (k) количества преобразований существенно возрастает. В табл. 1 
приведены значения количества факторов и количества преобразований для k = 2...5. 

Таблица  1 
Количество преобразований планов МФЭ для k = 2...5 

Количество 
факторов 

Количество опытов в 
плане МФЭ Количество преобразований 

2 4 24 

3 8 40320 

4 16 2. 092´1013 

5 32 2,63´1035 
При синтезе оптимального  плана эксперимента с количеством фактором больше 

четырех возникает еще и проблема длительности его построения. В связи с этим необходимо 
находить решения с помощью приближенных алгоритмов, таких как табу-поиск. 

Анализ последних исследований и публикаций. Известны примеры построения 
многофакторных планов эксперимента, основанные на использовании следующих методов 
оптимизации: полный перебор строк матрицы планирования [2], случайный поиск [2], метод 
ветвей и границ  [2], метод последовательного приближения [2], симплекс-метод [3], 
муравьиный алгоритм [4], генетические алгоритмы [5], метод отжига [6], жадный алгоритм 
[7], алгоритм ближайшего соседа [8]. 
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Была доказана [2,9] эффективность применения этих методов при исследовании ряда 
различных объектов: технологических процессов, приборов, систем. 

Каждый из этих методов имеет свои достоинства и недостатки. Например, при 
большом количестве факторов для перебора всех значений требуется много времени. А если 
применять другие алгоритмы, то можно получить только приближенный к оптимальному 
план эксперимента. Кроме того, они имеют ограничение на количество факторов k и 
различные показатели быстродействия. У алгоритма имитации отжига есть существенный 
недостаток – при одних и тех же данных результаты оптимизации могут быть разными. Это 
связано с тем, что в алгоритме используется случайная генерация  двух чисел Х,Y. Они 
могут отличаться от чисел, сгенерированных при первоначальной работе алгоритма, что 
напрямую повлияет на результат оптимизации.  

Ввиду этого целесообразно для сравнения результатов оптимизации планов применить 
алгоритм табу-поиска.  

Цель статьи. Разработка метода и программного обеспечения для оптимизации плана  
многофакторного эксперимента с использованием алгоритма табу-поиска.  

Основные материалы исследования. Разработан метод оптимизации планов 
эксперимента по стоимостным затратам с использование алгоритма табу-поиска. Алгоритм 
табу-поиска является метаэвристикой, которая основана на локальном поиске. На каждом 
шаге итерации в качестве нового текущего решения выбирается лучшее решение в 
окрестности текущего, даже если это приводит к увеличению стоимости решения. Таким 
образом, метод табу-поиска позволяет уйти от плохих локальных оптимумов. 

Сущность применения алгоритма, схема которого приведена на рис.1, заключается в 
следующем. 

Шаг 1. В начале работы алгоритма производится ввод количества факторов k. 
Шаг 2. В зависимости от выбранного количества факторов осуществляется построение 

матрицы планирования эксперимента. 
Шаг 3.   Необходимо ввести стоимости переходов между уровнями для каждого из 

факторов. 
Шаг 4. Вычисляется исходная стоимость проведения эксперимента. 
Шаг 5.  Создание начального решения х и множества х*={х}. 
Шаг 6.  Формирование счетчиков  итераций для количества шагов N и длины списка 

запретов L. 
Шаг 7. Выполняется проверка, достигнуто ли заданное количество итераций или нет. 

Если достигнуто, то выполняется шаг 23, в противном случае шаг 8. 
Шаг 8. Выполняется перебор всех возможных опытов y (y=2k) при планировании 

эксперимента. Если проанализированы переходы со всех опытов, то выполняется шаг 12, в 
противном случае шаг 9. 

Шаг 9. Выполняется перебор всех возможных переходов с данного состояния в 
состояние заданное в исходной матрице планирования эксперимента. Если 
проанализированы все возможные переходы с данного состояния, то выполняется шаг 13, в 
противном случае шаг 10. 

Шаг 10. Вычисление стоимости перехода из начального состояния в данное при 
текущем переходе (для i-того варианта перехода). 

Шаг 11.  Осуществляется переход  к анализу следующего (i+1) перехода. 
Шаг 12. Производится вычисление стоимости проведения многофакторного 

эксперимента как суммы всех локально оптимальных стоимостей переходов, полученных на 
шаге 10. 

Шаг 13. Исходя из анализа всех возможных вариантов переходов из начального 
состояния в локально оптимальное состояние (при котором стоимость перехода будет 
минимальной) записывается этот локально оптимальный опыт в оптимизационную матрицу. 

Шаг 14. На основе выбора локально оптимального опыта вычисляется стоимость 
перехода к этому опыту и записывается в общую стоимость проведения эксперимента. 
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Шаг 15. Выбирается следующий опыт для анализа и проверки. 
Шаг 16. Осуществляется проверка, находится ли найденное решение в списке табу. 

Если находится, то выполняется шаг 20, в противном случае шаг 17. 
Шаг 17. Запоминание найденного решения. 
 

 
Рис. 1. Схема реализации метода оптимизации планов эксперимента, основанного на 

применении алгоритма табу-поиска 
 

Шаг 18. Выполняется сравнение найденного решения с начальным. Если найденное 
решение лучше начального, то выполняется шаг 21, в противном случае шаг19. 

Шаг 19. Осуществляется переход к поиску следующего решения. 
Шаг 20. Происходит исключение найденного решения из дальнейшего рассмотрения,  

так как оно находится в списке табу. Это позволяет уйти от локальных оптимумов. 
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Шаг 21. Осуществляется сохранение найденного решения как начального для 
сравнения с ним последующих вариантов. 

Шаг 22.  Выполняется запись найденного решения в список табу. 
Шаг 23.  После достижения заданного количества итераций выполняется построение 

оптимальной матрицы планирования эксперимента (основывается на том, что если на 
каждом локальном шаге выбирался оптимальный переход, то и общий план проведения 
эксперимента будет оптимальным). 

Шаг 24. Вычисляется общая стоимость реализации эксперимента. 
Шаг 25. Вычисление величины выигрыша (В) как отношения исходной стоимости 

проведения эксперимента (Сиск), найденной на шаге 4, к стоимости проведения 
эксперимента(Сmin), найденной на шаге 24. 

Шаг 26. Вычисляется время t, затраченное на оптимизацию плана многофакторного 
эксперимента с использованием алгоритма табу-поиска.  

Проверка работоспособности разработанного метода и программного обеспечения, 
основанного на применении алгоритма табу-поиска, осуществлялась на ряде практических 
задач, решенных методами полного перебора и случайного поиска (случайная перестановка 
столбцов матрицы планирования эксперимента). 

Для этого была также разработана программа случайной перестановки столбцов 
матрицы для количества факторов k≤7. Разработанные программы позволяют найти 
минимальную стоимость проведения эксперимента, последовательность реализации опытов, 
выигрыш по сравнению с исходной матрицей планирования и время счета 

При просчете контрольных примеров для значения стоимостей изменения уровней 
факторов, приведенных в таблице 2, получены результаты оптимизации планов 
эксперимента полным перебором, случайным поиском и табу-поиском (таблица 3). 

Таблица 2  
Стоимости изменений уровней факторов 

 
Обозначение факторов 

Стоимость 
перехода уровня 
фактора, усл.ед. 

Коли-
чество 
факто-
ров 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 
из «-1» в «+1» 1 2 3 - - - - 
из «+1» в «-1» 

3 
1 3 2 - - - - 

из «-1» в «+1» 2 2 4 5 - - - 
из «+1» в «-1» 

4 
1 3 3 6 - - - 

из «-1» в «+1» 1 2 3 5 2 - - 
из «+1» в «-1» 

5 
1 1 3 6 1 - - 

из «-1» в «+1» 2 2 1 3 2 1 - 
из «+1» в «-1» 

6 
1 4 3 6 1 3 - 

из «-1» в «+1» 3 1 4 3 2 1 4 
из «+1» в «-1» 

7 
2 4 3 6 1 3 2 

 
На рис.2 представлены изменения выигрыша в стоимости реализации экспериментов 

для количества факторов k=3…7 при оптимизации планов эксперимента полным перебором, 
случайным поиском и табу-поиском. 
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Рис. 2. Изменение выигрыша в стоимости реализации экспериментов 

Таблица 3 
Результаты оптимизации планов эксперимента 

Метод 
поиска 

Количество 
факторов k 

Сисх, усл.ед. Сmin, усл.ед. В t, с 

3 26 11 2,36 24,28 Полный 
перебор 4 116 41 2,83 14400 

3 26 11 2,17 1,47 
4 116 66 1,76 5 
5 156 140 1,11 17,44 
6 261 248 1,05 18000 

Случайный 
поиск 

7 654 647 1,01 86400 
3 26 14 1,86 0,01 
4 116 42 2,76 0,04 
5 156 76 2,10 0,41 
6 261 181 1,44 4,56 

Табу-поиск 

7 654 512 1,28 45,18 
 
Выводы. Разработан метод и программное обеспечение, реализующие оптимизацию 

многофакторных планов проведения экспериментов с применением алгоритма табу-поиска. 
На конкретных примерах доказана работоспособность и эффективность метода. 

Поиск оптимального или близкого к оптимальному плана эксперимента, полученного 
этим методом, реализуется за существенно меньшее время счета, чем при полном переборе и 
методе случайного поиска (перестановки столбцов матрицы планирования).  Применение 
разработанного метода и программного обеспечения, основанного на использовании 
алгоритма табу-поиска, эффективно при количестве факторов k>3. 
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ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМУ ТАБУ-ПОШУКУ ДЛЯ МІНІМІЗАЦІЇ ВАРТОСТІ 
ПРОВЕДЕННЯ БАГАТОФАКТОРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 

 
Розроблені метод і програма оптимізації багатофакторних планів експерименту за 

допомогою алгоритму табу-пошуку. Показана його ефективність у порівнянні з іншими 
методами оптимізації багатофакторних планів експерименту. Працездатність та 
ефективність підтверджується збігом або наближенням оптимальних планів, отриманих цим 
методом і методом повного перебору строк матриці планування експериментів. 

Ключові слова: табу-пошук, оптимізація, планування експерименту, вартість, 
оптимальний план. 
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APPLICATION TABU-SEACH ALGORITHM TO MINIMIZE THE COST OF 

CONDUCTING MULTIVARIATE EXPERIMENT 
 
The method and program optimization plans multifactor experiment using taboo search algorithm. 

The efficiency compared with other methods of optimization for multi-experiment plans. The efficiency 
and effectiveness is confirmed by coincidence or approximation of optimal plans, obtained by this method 
and exhaustive search term planning matrix planning experiments. 
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ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ СУПРОВОДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ 

ВПЛИВУ НА КОНТРАГЕНТІВ ВЗАЄМОДІЇ 
 
Стаття присвячена створенню науково-методологічного базису для розробки 

інструментів управління інформаційними впливами, які можна було б застосувати в управлінні 
інформаційним супроводженням в процесах підготовки та проведення впливів на противника в 
рамках підготовки та проведення військових дій м’якими методами із використанням 
інформаційних технологій впливу, направлених на перемогу над противником. Основна ідея 
цього базису – обґрунтувати та формально представити такі науково-методологічні 
інструменти (технології) управління впливами, які забезпечать значне покращення шляхів 
підготовки і проведення операцій з інформаційного впливу на противника, здійснення 
контрзаходів та будуть максимально інформативно зрозумілі, прості, результативні і 
мінімально затратні. Тому є необхідність розгляду питання управління інформацією не з 
позицій максимального інформування контрагентів впливу, а з позицій потрібної інформаційної 
дії на них. При цьому потрібно врахувати не тільки засоби отримання інформації, а й специфіку 
методів надання інформації, орієнтованих на інформаційну дію на контрагентів впливу. В 
роботі представлено основні поняття та визначення науково-методологічного базису для 
розробки інструментів управління інформаційними впливами. 

Ключові слова: інформаційні технології управління впливами; інформаційні операції; 
теорія несилової взаємодії. 

 
Вступ. У третьому тисячолітті, на тлі переходу людства від індустріальної до 

інформаційної цивілізації, інформація стала однією з головних складових історичного 
прогресу. На сучасному етапі швидко зростає значення непрямих (м’яких) методів впливу на 
перебіг політичних та економічних процесів в державах. Провідне місце серед м’яких 
методів впливу звісно посідають інструменти несилової (інформаційної) дії. І в цьому 
основна тенденція розвитку суспільства – перехід від фізичних способів ведення військових 
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дій (знищення або примус), до несилової зміни відношення людей до ворогуючої сторони – 
від ненависті до прийняття. 

Постановка проблеми. Однією з найважливіших задач в управлінні інформаційним 
супроводженням процесів впливу на контрагента взаємодії (противника) є задача оцінки 
інформації, яка найбільш впливає на нього, з обов’язковим визначенням величин, змісту та 
методів її надання. Проведений аналіз вказав, на відсутність робіт, в яких розглядалось би 
питання якісного управління інформаційним супроводженням з позицій впливу на 
контрагента впливу, що дозволить оптимізувати процеси інформаційної взаємодії під час 
підготовки та проведення військових дій. Наявність невирішеної частини проблеми в цій 
сфері висуває об'єктивну потребу в розробці інструментів (технологій) управління 
інформаційними процесами впливу на контрагентів впливу, як проміжної ланки між базою 
знань та засобами інформаційної дії (впливу). Відсутність, відповідно, термінологічного 
базису досліджень, ускладнює понятійний простір досліджень. Встає необхідність 
першочергового створення термінологічного базису досліджень в якому необхідно надати 
основні поняття та визначення роботи. 

Питанням оцінки стану процесів управління інформацією, яка в свою чергу потрібна 
для прийняття раціональних рішень на всіх стадіях реалізації проекту приділено увагу в 
значній кількості досліджень в області управління проектами. Адже реалізація будь якої 
системи впливів на контрагента впливу є проектом, який вимагає якісного управління на базі 
повного і своєчасного інформаційного забезпечення. Але якщо досліджуються питання 
прийняття оптимальних рішень [1, 2], то не приділяється увага питанням управління 
інформацією. А якщо викладаються способи управління інформацією під час проведення 
впливу [3],  то майже не приділяється увага впливу цієї інформації на осіб,  що приймають 
рішення, і на самі рішення. А рішення формується в основному не особою, що його приймає, 
а особами що надають інформацію для прийняття рішень.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій виявив, що конче необхідно розглянути 
питання управління інформацією не з позицій максимального інформування контрагентів 
впливу, а з позицій потрібної інформаційної дії на них. При цьому потрібно врахувати не 
тільки засоби отримання інформації, а й специфіку методів надання інформації, орієнтованих 
на інформаційну дію безпосередньо на контрагента взаємодії. 

Метою роботи є створення науково-методологічного базису для розробки інструментів 
управління впливами, які можна було б застосувати в управлінні інформаційним 
супроводженням в процесах підготовки та проведення впливів на противника, а також 
зазначити в ньому основні поняття та визначення. 

У результаті аналізу джерел виділяються раніше невирішені частини загальної 
проблеми, яким присвячена стаття. 

Виклад основного матеріалу. Беручи до уваги попередній досвід у впливах на 
супротивника, в проведенні спеціальних інформаційних операцій та інформаційних війн [4] 
пропонується створити науково-методологічний базис, а також дати основні поняття та 
визначення щодо управління інформаційними процесами впливу. Основна ідея цього базису 
– обґрунтувати та формально представити такі науково-методологічні інструменти 
(технології) управління впливами, які забезпечать значне покращення шляхів підготовки і 
проведення операцій з інформаційного впливу на противника, здійснення контрзаходів та 
будуть максимально інформативно зрозумілі, прості, результативні і мінімально затратні. 
Тому є необхідність розгляду питання управління інформацією не з позицій максимального 
інформування контрагентів впливу, а з позицій потрібної інформаційної дії на них. При 
цьому потрібно врахувати не тільки засоби отримання інформації, а й специфіку методів 
надання інформації, орієнтованих на інформаційну дію на контрагентів впливу. 

Понятійний простір роботи формується на перетині кількох важливих для організації і 
здійснення інформаційного впливу моментах. По перше, це процеси формування 
інформаційного ресурсу впливів. По друге, технології та методики представлення інформації 
в системі управління впливами. По третє, це простір інформаційної взаємодії контрагентів 
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впливу та його вміст. По четверте, це цілепокладання та цілеорієнтація сторони, що здійснює 
вплив. По п’яте – науково-методологічний базис формування та використання знань в 
управлінні впливами. 

Дамо дванадцять основних визначень роботи, які утворюють понятійний простір 
досліджень. 

Визначення 1. Науково-методологічний базис управління інформованістю при 
здійсненні впливів  – загальний набір моделей, методів, правил, алгоритмів,  прийомів та 
теоретичних узагальнень, направлених на вивчення та виділення важливої для здійснення 
впливу інформації та її перетворення в інформованість контрагентів взаємодії.  

Визначення 2. Методика управління інформацією в системі управління впливами – 
упорядкований набір правил та алгоритмів, застосування яких забезпечує оперативний 
доступ до бази даних системи управління впливами та надання контрагентам впливу 
отриманої інформації в зручному для сприйняття та найбільш інформативному вигляді. 

В основі управління інформацією, і інформованістю як частиною інформаційного 
середовища впливів, знаходиться цілеорієнтована інформаційна взаємодія об‘єктів 
управління впливами. При цьому в основі цієї взаємодії знаходяться різноманітні 
інформаційні представлення – носії інформації. 

Визначення 3. Цілеорієнтована інформаційна взаємодія об‘єктів управління впливами 
– процес формування у контрагентів взаємодії необхідного (продиктованого цілями) 
відношення до об‘єктів, об’єктів та процесів шляхом надання відповідної усної інформації чи 
інформаційних представлень на твердому носії чи в електронному вигляді. 

Визначення 4. Відношення до об‘єктів та процесів впливу – суб’єктивна оцінка 
відповідності об‘єктів,  об’єктів та процесів впливу цілям впливу та особи,  яка оцінює таку 
відповідність. 

Така суб’єктивна оцінка може бути виражена термінами: відповідає (міра 
відповідності), не відповідає (міра невідповідності), подобається (міра позитивної емоційної 
оцінки), не подобається (міра негативної емоційної оцінки) і т.п. 

Визначення 5. Інформаційне представлення –  графічне   зображення чи текст,  які 
формують у спостерігача уявлення (інформованість) про сутність об‘єктів, об’єктів чи 
процесів, що протікають в предметній області впливів. 

Визначення 6. Клас інформаційних представлень – множина однотипних 
інформаційних представлень (наприклад, графіків). 

Визначення 7. Форма впливу – представлений в узагальненому вигляді (графічному, 
аудіо, текстовому та іншому) клас інформаційних представлень. 

Визначення 8. Зміст форми впливу – семантико-прагматична інформація, що 
передається контрагенту впливу інформаційним представленням і формує у нього нову 
інформованість. 

Визначення 9. Засіб впливу – визначений класом інформаційних представлень 
механізм впливу на контрагента впливу, який відображає вибрану методику управління 
інформованістю та являє собою програмно-інформаційний модуль чи інструменти 
формування форм впливу. 

Для ефективного управління інформованістю при здійсненні впливу дуже важливо 
спочатку визначити, яка інформація і яку дію здійснить на контрагента впливу. Чи 
відповідатиме ця дія цілям впливу. Іншими словами спочатку необхідно ідентифікувати стан 
контрагентів впливу, їх відношення до дійсності і визначити, яка інформаційна дія змінить 
це відношення у відповідності з цілями впливу. 

Визначення 10. Ідентифікація необхідного відношення до отриманої інформованості - 
визначення фактичної готовності контрагенту впливу прийняти ті чи інші рішення в тій чи 
іншій ситуації в напрямку необхідному стороні, що проводить вплив.  

Визначення 11. Ідентифікація форм, методів і змісту інформаційної дії на контрагентів 
впливу - визначення способів надання інформації та змісту самого інформаційного 
представлення, який забезпечить цілеорієнтований вплив на контрагентів впливу у 
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відповідності з цілями впливу. Контрагенту впливу потрібно надавати і хибну інформацію 
також,  якщо вона так вплине на нього,  що він прийме потрібне (відповідне цілям впливу)  
рішення. 

Визначення 12. Управління інформованістю в впливах - організація, планування та 
верифікація таких інформаційних дій на суб‘єкт впливу, які зможуть сформувати у нього 
адекватне цілям впливу відношення до фактичних та прогнозованих ситуацій. Що в свою 
чергу збільшить імовірність прийняття правильних рішень. 

 

Інформація 

Визначення 
необхідних 

впливів 

Інформаційна 
технологія 

Впливи 

Інформованість 
противника 

 
Рис. 1. Структурна схема ключових елементів побудови системи інформаційного 

впливу на контрагента впливу з використанням інформаційних технологій 
 

Як забезпечити ефективну інформаційну дію на широкі верстви населення, дію, яка по 
результатам буде прирівнюватися до виграшу в війні? Це питання має і практичне значення. 
Адже за період проведення антитерористичної операції (АТО) на населення сходу України 
постійно здійснюється цілеспрямований інформаційний вплив, який направлений на 
знищення суверенітету України. Як відновити позитивне відношення населення цього 
регіону до України, як їхньої Батьківщини, Європейської країни? Автори пропонують в 
якості науково-методичного базису такого потрібного інформаційного впливу використати 
теорію несилової взаємодії [5]. Теорія дає математичний інструментарій для визначення 
найбільш ефективних способів управління інформаційним супроводженням в процесах 
підготовки та проведення військових дій [6]. Для створення такого базису пропонується: 

1. Представити в поняттях теорії несилової взаємодії атрибути «м’якої сили». 
Основним таким поняттям є поняття інтроформації. Під інтроформацією розуміється 
внутрішня організація взаємодіючих суб’єктів,  яка формує їх відношення до дійсності в 
проявляється і їх діях. Щоб досягти необхідних дій контрагенту взаємодії необхідно 
спочатку змінити його відношення до дійсності. А це досягається зміною інтроформації. В 
свою чергу для зміни інтроформації необхідно щоб на контрагента здійснювались 
інформаційні дії дружніх контрагентів (з таким же або близьким відношенням до дійсності), 
направлені на потрібні зміни. Не дружніх, направлені на протилежні зміни. 

2. Розрахувати з використанням математичного апарату теорії несилової взаємодії 
необхідну величину інформаційної дії на суб’єктів впливу. 

3. Реалізувати методи несилової дії на суб’єктів впливу. 
Рішення цих задач буде представлено в наступних роботах авторів. 
Висновок. Яка мета всього цього? Звичайно: 
1. Контролювати інформаційний простір, щоб ми могли використовувати його, 

захищаючи при цьому наші військові інформаційні функції від ворожих дій 
(контрінформованість); 

2. Використовувати контроль за інформацією для ведення інформаційних атак 
(контратак) на ворога; 

3. Підвищити загальну ефективність збройних сил за допомогою повсюдного 
використання військових інформаційних функцій. 

Відомо, що основою ефективного управління військами є інформація. А знання про 
інформацію, якою володіє противник, є засобом, що дозволяє підсилити нашу міць і знизити 
міць ворога або протистояти їй, а також захистити наші цінності, включаючи нашу 
інформацію. 

http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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Проблема прийняття рішень командирами завжди пов’язана з якістю інформаційного 
забезпечення. Адже прийняття рішень в бойових обставинах відрізняється своєю 
динамічністю,  змінами в залежності від обстановки,  залежністю від часу.  В цьому випадку 
більш потрібна своєчасна інформація. Якщо інформація повна, своєчасна, достовірна то в 
успіх прийнятого рішення,  а також його результату можна вірити.  Але важливо не тільки 
отримати інформацію.  Важливо яку інформацію отримують керівники,  і в якому вигляді.  І 
якщо вимоги повної, своєчасної та достовірної інформації є необхідною умовою ефективного 
управління, то вимоги «корисності» і «доступності» є достатньою умовою такого 
управління.  

Враховуючи це пропонується новий підхід до процесів визначення необхідного для 
ефективного управління інформованістю інформаційного впливу, що формує нове 
відношення (світогляд) у контрагента взаємодії. В його основі лежить застосування 
інструментів теорії несилової взаємодії та моделей, методів і засобів представлення 
інформації, які здійснюють найкраще і необхідне інформування контрагента взаємодії. 

Виходячи з ґрунтовного аналізу питань інформаційного впливу авторами 
запропоновано використати названу теорію в якості науково-методичного базису для 
створення методів підготовки та проведення операцій з інформаційного впливу на широкі 
верстви населення. Тому можна бути впевненим, що найближчими роками на цій базі буде 
досягнуто вагомих результатів у дослідженні спеціальних інформаційних операцій, 
передусім у напрямі захисту від них. 
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Кубявка М.Б., д.т.н., проф. Тесля Ю.М., к.т.н., доц. Кубявка Л.Б.  
ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА 

ВЛИЯНИЯ НА КОНТРАГЕНТОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

Статья посвящена созданию научно-методологического базиса для разработки 
инструментов управления информационными воздействиями, которые можно было бы 
применить в управлении информационным сопровождением в процессах подготовки и 
проведения воздействий на противника в рамках подготовки и проведения военных действий 
мягкими методами с использованием информационных технологий воздействия, направленных 
на победу над противником. Основная идея этого базиса - обосновать и формально представить 
такие научно-методологические инструменты (технологии) управление воздействиями, 
которые обеспечат значительное улучшение путей подготовки и проведения операций по 
информационному воздействию на противника, осуществления контрмер и будут максимально 
информативно понятны, просты, результативные и минимально затратные. Поэтому есть 
необходимость рассмотрения вопроса управления информацией не с позиций максимального 
информирования контрагентов влияния, а с позиций нужного информационного воздействия на 
них. При этом нужно учесть не только средства получения информации, но и специфику 
методов предоставления информации, ориентированных на информационное воздействие на 
контрагентов влияния. В работе представлены основные понятия и определения научно-
методологического базиса для разработки инструментов управления информационными 
воздействиями. 

Ключевые слова: информационные технологии управления воздействиями; 
информационные операции; теория несиловыми взаимодействия. 

 
 

Kubyavka N.B., prof. Teslya Yu.M., Ph.D. Kubyavka L.B.  
BASIS OF INFORMATION TECHNOLOGIES IMPACT OF THE PROCESS OF 

COUNTERPARTIES INTERACTION 
 

Article dedicated to creating scientific and methodological basis for the development of information 
management tools of influence that could be used in the management information support in the 
preparation and conduct of impact on the enemy in the preparation and conduct of hostilities soft methods 
using information technology impact, aimed at victory over the enemy. The main idea of this basis - to 
substantiate and formally submit such scientific and methodological tools (technology) management 
influences that will provide significant improvement through training and operations information 
influence on the enemy, the implementation of countermeasures and will be most informative clear, 
simple, effective and minimally costly. Therefore, there is need to consider the management information is 
not from the point of maximum exposure informing contractors and from the standpoint of information 
necessary action on them. It should take into account not only the means of obtaining information, but 
also the specific methods of information-oriented informational effect on counterparty exposure. The 
paper presents the basic concepts and definitions of scientific and methodological basis for the 
development of information management tools influences. 

Keywords: information technology management impacts; information operations; theory of non-
coercive interaction. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ В СЛАБОСТРУКТУРОВАНІЙ БАЗІ ДАНИХ 

 
У статті розглянуті проблеми ідентифікації об'єктів в слабоструктурованій базі даних, а 

також  застосування результатів порівняльного аналізу для вирішення алгоритмів їх пошуку. 
Описаний алгоритм усунення дублювання записів в базі даних при наявності декількох джерел 
інформації і помилок операторського введення. Запропоновано алгоритм обчислення функції 
релевантності. Нечіткий пошук доцільно застосовувати при ідентифікації слів з друкарськими 
помилками, а також у тих випадках, коли виникають сумніви в правильному написанні 
персональних даних. Використані при реалізації нечіткого пошуку алгоритми засновані на 
особливій системі асоціативного доступу до слів, що містяться в текстовому індексі 
повнотекстового сховища документів. В якості одиниць пошуку використовуються ланцюжки 
букв, що складають слово. Для прискорення пошуку попередньо створюється спеціальний індекс, 
що містить фрагменти слів з посиланнями на слова, в яких ці фрагменти зустрілися. Алгоритм 
нечіткого пошуку дозволяє швидко відібрати всі слова, фрагменти яких співпадають з 
фрагментами слова в запиті, що лежать в заданому діапазоні допустимих спотворень. 
Алгоритм дозволяє: зберегти інформаційну цілісність, а також знизити зашумленість даних; 
виробляти об'єднання записів, в яких відсоток схожості по заданому набору полів  вище 
встановленої межі; виробляти усунення дублювань як на підставі автоматично налаштованих 
правил, так і з втручанням людини в особливо складних випадках. 

Ключові слова: база даних, нечіткий пошук, порівняння рядків, пошук даних, алгоритми,  
інформаційна система. 

 
Вступ. На даний момент системи керування базами даних широко використовуються в 

організації сучасних інструментальних, промислових, аналітичних та інформаційних систем. 
Розвиток інформаційних технологій баз даних визначає також ряд нових проблем та напрями 
подальших досліджень у даній сфері. Програмне забезпечення на сьогоднішній день 
розвивається в умовах швидкого нарощування обчислювальних потужностей, апаратних 
можливостей, швидкості доступу до пам'яті, обсягу пам'яті, пропускної здатності та 
надійності каналів передачі даних. Все більшого значення набувають засоби, що 
забезпечують взаємодію в розподіленій системі функціонування інформаційних систем. 

Ефективність управління сучасним бізнесом заснована на можливості отримання 
управлінським персоналом всебічної інформації з усіх напрямків діяльності компанії. При 
цьому важливим є встановлення контролю над зростаючими потоками інформації, 
прискорення процесу їх обробки, узагальнення та аналізу. Необхідність постійно 
забезпечувати всіх учасників процесу управління достовірною, цілісною, несуперечливою і 
актуальною інформацією визначає ключове завдання сьогоднішнього дня в області 
підвищення ефективності управління - впровадження сучасних інформаційних технологій в 
систему управління підприємством. Для багатьох компаній інформація є основним активом. 
Втрата важливої інформації може призвести до суттєвих фінансових втрат або під загрозою 
опиняється весь бізнес. Керувати інформацією та забезпечувати її збереження в зазначеному 
вигляді є вкрай непростим завданням. Для вирішення проблем, пов'язаних з організацією 
зберігання і централізованого управління великими обсягами різнорідних даних необхідне 
комплексне рішення. Впровадження даного рішення за рахунок використання сучасних 
інформаційних технологій дозволить не тільки підвищити якість вирішення завдання 
збереження інформації, а й розширють можливості використання інформації за рахунок 
появи нових функцій, таких, як прискорений пошук, розмежування доступу співробітників 
до даних, управління життєвим циклом інформації та інше. Управління дисковим простором, 
збільшення ємності систем зберігання і зростання їх продуктивності, міграція даних із 
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застарілих сховищ на нові -  всі ці,  і багато інших завдань доводиться постійно вирішувати 
компаніям, що використовують системи зберігання даних.  

Постановка задачі. Сучасний підхід до операцій з даними дозволяє змінити існуючий 
стан речей.  Багато типів даних можна розглядати не як набір чисел і символів,  якими 
оперують обчислювальні системи, а у вигляді об'єктів, з якими оперує користувач: фінансові 
документи, поштові повідомлення, технічна документація, фотографії, відеоролики, звукові 
записи, скановані документи і т.д. У подібній ситуації значно зросла необхідність у 
створенні та впровадженні ефективних систем пошуку та аналізу даних. Інтегровані в СКБД 
системи пошуку слабо адаптовані для обробки неструктурованої інформації. За статистикою, 
частка структурованих даних в сучасних базах даних становить не більше 35-50%, решта ж 
припадають на частку різних довідників, сканованих документів та іншої розрізненої 
інформації. У цьому випадку виникає проблема пошуку і вибірки необхідної інформації з 
великого неструктурованого масиву. При організації пошуку даних в подібних базах 
виникають характерні проблеми, пов'язані з наявністю в запитах орфографічних і 
фонетичних помилок, помилок введення інформації, а також відсутністю єдиних стандартів 
транскрипції з іноземних мов. Внаслідок зазначених причин завдання пошуку в базах даних 
не може бути повною мірою вирішеним тільки методами перевірки на точну відповідність.  
Стає актуальною задача розробки спеціальних методів і технологій текстового пошуку з 
використанням нетривіальних рішень, у тому числі з використанням апарату нечіткої логіки 
(fuzzy logic), а також алгоритмів нечіткого пошуку. Нечіткий пошук доцільно застосовувати 
при ідентифікації слів з друкарськими помилками, а також у тих випадках, коли виникають 
сумніви в правильному написанні персональних даних. Використані при реалізації нечіткого 
пошуку алгоритми засновані на особливій системі асоціативного доступу до слів,  що 
містяться в текстовому індексі повнотекстового сховища документів. В якості одиниць 
пошуку використовуються ланцюжки букв, що складають слово. Для прискорення пошуку 
попередньо створюється спеціальний індекс, що містить фрагменти слів з посиланнями на 
слова, в яких ці фрагменти зустрілися. Алгоритм нечіткого пошуку дозволяє швидко 
відібрати всі слова,  фрагменти яких збігаються з фрагментами слова в запиті,  що лежать в 
заданому діапазоні допустимих спотворень. Задаючи розмір діапазону (відсоток відмінних 
фрагментів і допустимі зміщення їх позицій в слові), можна легко регулювати точність і 
повноту пошуку - відбирати слова за ступенем близькості до запиту. Швидкість пошуку 
пропорційна логарифму від числа індексованих слів і становить менше однієї секунди при 
індексі в кілька мільйонів слів.  За допомогою нечіткого пошуку можливе вирішення 
наступних прикладних задач: повна ідентифікація суб'єкта або об'єкта при наявності 
спотворень інформації в базі даних або в пошукових запитах;  усунення дублікатів записів 
при надходженні до БД з множинних джерел зі слабоструктурованою інформацією; пошук і 
коректування помилок у персональних даних (фізичних та юридичних осіб), адресних даних, 
телефонних номерах, текстових примітках та ін. З найбільш ефективних алгоритмів слід 
виділити алгоритми n-грам, trie-дерев, а також сигнатурні алгоритми, які забезпечують 
оптимальне співвідношення між розміром індексу і швидкістю пошуку. 

Основна частина. Функція релевантності реалізована на основі алгоритму порівняння 
підрядків і визначає близькість рядкових значень у відсотках. Аргументами функції є два 
рядки і параметр порівняння (N), що представляє із себе максимальну довжину підрядків, що 
беруть участь в порівнянні.   Як результат функція повертає відсоток релевантності,  де 0%  
вказує на абсолютну розбіжність рядків, а 100% на тотожну рівність. Порівняння 
відбувається за наступним алгоритмом: функція створює два набори підрядків (довжина 
підрядків обмежується параметром порівняння). Для підрядків однакової довжини в двох 
наборах функція знаходить підрядки першого рядка, які є в підрядку другої, додає кількість 
співпадань підрядків другого рядка з підрядками першого. Відношення суми співпадань до 
числа варіантів, приведене до процентного виду, запам'ятовується як проміжний коефіцієнт 
релевантності для даної довжини підрядків, далі береться середнє значення всіх проміжних 
коефіцієнтів і повертається функцією як відсоток релевантності вхідних рядків. 
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Функцію релевантності від двох рядків St1 і St2 довжиною l1 і l2 відповідно і максимальної 
довжини підрядків N визначимо так: 

1. Формуємо набори всіх можливих підрядків довжиною до N: 
       ( ) ( ) ( ) ( ){ } )1(;1;,1;2,1;,...,,...,1 +-==== ilnNijigigigiG jjnjkjj  

де i- довжина підрядка; j - номер вхідного рядка; n - кількість підрядків довжиною i в j-
му слові. 

2. Кожному набору ( )iG j поставимо у відповідність множину ( )iG j
* , елементи яких не 

повторюються із набору ( )iG j , тобто повторюваним елементам набору ( )iG j  в множині 

( )iG j
*

 буде відповідати один елемент: 

 ( ) ( ) ( ) ( ){ } )2(;1;,1;2,1;,...,,..., ****
1

+-£=== ilmNijigigigiG jjmjkjj
 

де m - кількість неповторюваних підрядків довжиною i в j-му слові. 
3. Значення функції релевантності ( )NllFR ,, 21=  обчислюється за наступною 

формулою: 
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( ) ( ) ( ),** iGiGiG jjj I=                                                     (5) 

де ( ) ( ) ( ) ( ) ( )igigigiGig
kk jjj
*** : =$ÞÎ  тобто набір

 
( )iG j

*  складається з елементів 

набору ( )iG j  
, для яких є рівні у множині ( )iG j

* .  ( )iG j  - набір підрядків довжиною i рядка 

jl ;   ( )iG j  
- кількість елементів у наборі підрядків ( )iG j ;    ( )iG j

*
 - множина, в якій не 

повторюються підрядки набору ( )iG j ;   ( )iG j
*

 
-  кількість елементів у наборі підрядків 

( )iG j
* ;   ( )iG j

*  - кількість елементів у наборі підрядків ( )iG j
* ; N - максимальна довжина 

підрядка. 
Алгоритм пошуку та усунення дублювання рядків в БД представлений на рис.1. 

Загальний принцип роботи алгоритму пошуку та усунення дублювання в БД 
наступний: 

1.  На вхід надходить масив даних,  який потрібно додати в БД,  з умовою виключення 
дублювання даних. 

2. Проводиться обчислення значення функції релевантності кожного рядка вхідного 
масиву з кожним рядком БД. 

3. Якщо значення функції: - вище межі автоматичної ідентифікації )( аіГ , після якої 
кількість розпізнаних дублювань стає практично рівним 100%, то відповідний вхідний рядок 
оголошується повторюваним;  - нижче межі ручної ідентифікації )( ріГ , то рядки, від яких 
обчислюється функція, оголошуються різними і аналіз триває; - вище )( ріГ , але нижче 

)( аіГ , то такі рядки відправляються в лог прийняття рішень для обробки аналітиком. 
4.  Якщо у якому-небудь рядку вхідного масиву всі значення функції нижче )( ріГ , то 

даний рядок оголошується новим і додається в БД. 



 

 132 

Основними способами внесення та зміни інформації в базу даних є: безпосереднє 
введення користувачами; імпорт даних із зовнішніх джерел. При введенні інформації 
користувачем необхідно забезпечити мінімальний час роботи системи, тому що на цьому 
етапі алгоритм повинен працювати гранично швидко за рахунок зменшення точності. При 
цьому межі )( аіГ  і )( ріГ  можуть бути змінені в допустимих межах для забезпечення 
потрібної швидкості пошуку.  Так як алгоритми пошуку все-таки не можуть гарантувати 
100% точність, користувач має можливість залишити підказку системи без уваги і 
підтвердити введення даних. Таким чином, у вирішенні завдання виявлення дублювання 
можна виділити три етапи:  виявлення дублювань на рівні введення інформації 
користувачами та їх відхилення; виявлення дублювань шляхом порівняння і аналізу - уже 
введених даних відповідно до заданого )( аіГ  і автоматичне видалення дублюючої 
інформації;  аналіз та обробка користувачем результатів,  які не можуть бути оброблені 
автоматично. 
 

КІНЕЦЬ
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Грі Гаі

 
Рис. 1. Алгоритм пошуку та усунення дублювання в БД 

 
Висновки. Запропонований алгоритм дозволяє: зберегти інформаційну цілісність, а 

також знизити зашумленість даних, обумовлену наявністю помилок операторського 
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введення; виробляти об'єднання записів, в яких відсоток схожості по заданому набору полів  
вище встановленої межі; виробляти усунення дублювань як на підставі автоматично 
налаштованих правил (автоматичний режим), так і з втручанням людини в особливо 
складних випадках (ручний режим). 
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ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ В СЛАБОСТРУКТУРИРОВАННОЙ БАЗЕ ДАННЫХ 
 

В статье рассмотрены проблемы идентификации объектов в слабоструктурированной 
базе данных, а также применение результатов сравнительного анализа для решения 
алгоритмов их поиска. Описанный алгоритм устранения дублирования записей в базе данных 
при наличии нескольких источников информации и ошибок операторского ввода. Предложен 
алгоритм вычисления функции релевантности. Нечеткий поиск целесообразно применять при 
идентификации слов с опечатками, а также в тех случаях, когда возникают сомнения в 
правильном написании персональных данных. Использованы при реализации нечеткого поиска 
алгоритмы основаны на особой системе ассоциативного доступа к словам, содержащиеся в 
текстовом индексе полнотекстового хранилища документов. В качестве единиц поиска 
используются цепочки букв, составляющих слово. Для ускорения поиска предварительно 
создается специальный индекс, содержащий фрагменты слов со ссылками на слова, в которых 
эти фрагменты встретились. Алгоритм нечеткого поиска позволяет быстро отобрать все 
слова, фрагменты которых совпадают с фрагментами слова в запросе, лежащие в заданном 
диапазоне допустимых искажений. Алгоритм позволяет сохранить информационную 
целостность, а также снизить зашумленность данных; производить объединение записей, в 
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которых процент сходства по заданному набору полей выше установленного предела; 
производить устранение дублирования как на основании автоматически настроенных правил, 
так и с вмешательством человека в особо сложных случаях. 

Ключевые слова: база данных, нечеткий поиск, сравнение строк, поиск данных, алгоритмы, 
информационная система. 
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IDENTIFICATION OF OBJECTS IN DATABASE SEMISTRUCTURED 
 

The article deals with the problem of identification of objects in semistructured database, and 
application of the results of a comparative analysis of solutions for their search algorithms. The described 
algorithm to eliminate duplication of records in the database when there are multiple sources of 
information and operator input errors. An algorithm for calculating the relevance function. Fuzzy search 
is advisable to apply for identification of misspellings, as well as in cases where there are doubts about the 
correct spelling of personal data. Used to implement fuzzy search algorithms are based on a special system 
of associative access to the words contained in the text index, full-text repository of documents. As the 
search units used letters of the chain that make up the word. Special pre-created index for faster search, 
containing fragments of words with reference to the words in which these fragments were met. fuzzy 
search algorithm allows you to quickly select all of the words, fragments of which spyvpadayut with 
fragments of words in the query, lying in a predetermined range of acceptable distortion. The algorithm 
preserves the integrity of the information, as well as reduce noise pollution data; make association records 
in which the percentage of similarity for a given set of fields above the limit; perform deduplication on the 
grounds of automatically configured rules and with human intervention in particularly complex cases. 

Keywords: database, fuzzy searches, a string comparison, data mining, algorithms, information 
system. 
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РОЗРОБКА МЕТОДУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИДАЧІ РЕЗУЛЬТАТУ 

ПОШУКУ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
 
У статті проведено аналіз принципів роботи пошукових систем, описані особливості 

роботи. Виділені основні методи роботи систем, та їх недоліки. Представлено класифікацію 
пошукових запитів, та проблеми при їх відповідності до шуканої інформації, описуються 
поняття релевантності та пертинентності, виданих документів, на запит користувача. В 
статті розглядається проблема задоволення потреб загально цільової аудиторії яка немає 
навичок у роботі з системами пошуку Збільшення пертинентності за умови модифікації 
алгоритму ранжування. 

Ключові слова: пошукова система, запит, пертинентність, інформація, пошук. 
 
Вступ.  Чим далі людина крокує в майбутнє,  тим більше поєднує своє співіснування з 

цифровими технологіями. Вже маже неможливо уявити існування людини без комп’ютерних 
технологій,  а в свою чергу комп’ютери -  без мережі.  Глобальна мережа Інтернет та 
комп’ютерні технології представляють сьогодні один з найважливіших факторів науково-
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технічного прогресу. Інформаційний простір та розвиток мережевих технологій активно 
розширюється з кожним днем.  Тільки в індексованій частині нараховується понад 20  
мільйонів документів і більше 200 мільйонів веб-сайтів. В даний час всі паперові публікації 
та документи оцифровуються та розміщуються в електронних сховищах різного 
призначення, активно використовуються електронні бібліотеки та архіви, пошукові машини 
та сервіси. В зв’язку з динамічним зростанням у об’ємі інформації, посилюється актуальність 
та значимість досліджень в області інформаційного пошуку, завдяки своєчасному отриманні 
потрібної інформації. 

Організація швидкого і точного пошуку інформації в мережі Інтернет – одна з областей 
теорії інформаційного пошуку, яка активно розвиваються. В якості інструмента 
інформаційного пошуку, використовуються пошукові системи, популярними з яких є: 
Google, Yandex, Rеmbler і тд. 

В інформаційні пошукові системі пошук документів виконується по сформованому 
користувачем запиту. Запит користувача створюється з ключових слів який може вміщувати 
як і одне, так і декілька слів. Деякі пошукові системи пропонують розширений пошук, який 
включає декілька функцій, щоб полегшити пошук і уточнити ключові слова. Адже, різні 
пошукові системи мають свої переваги і недоліки.  

Існує багато характеристик пошуку,  але дві визнані основними -  це повнота (recall)  і 
точність (precision). Багато уваги в даний час відводиться такій смислові характеристиці, як 
пертинентність. Ця характеристика інформаційно-пошукових систем означає відповідність 
отриманих в результаті пошуку документів інформаційним потребам користувача, а не 
формальному відповідності документа запиту. 

Постановка задачі. Існує широкий спектр вирішень та перспективних направлень в 
області інформаційного пошуку. Починаючи від постановки глобальних розподілених 
інформаційних структур і пошукових систем, закінчуючи аналізом документів з допомогою 
семантики.  Всі вони є важливими при вирішенні своїх задач.  Але саме від методів аналізу 
залежить ефективність існуючих пошукових систем, так, як вони є основою в кожній 
пошуковій системі і в деякій мірі вони визначають можливість і обмеження цих систем. 

На сьогоднішній день багато пошукових систем з організацією повнотекстового 
пошуку не враховують в достатній мірі семантику. Коли саме семантика обслуговує високу 
степінь пертинентності. Нажаль, не завжди користувач може чітко та викладно 
сформулювати набір ключових слів для пошуку інформації, щоб отримати бажаний 
результат. 

Отже, нерідко можна зустріти користувача який слабо проінформований в темі яку він 
шукає, і починає вводити різні альтернативи, синонім та інші слова близькі до теми. Саме це 
ставить актуальність і значимість проблеми інформаційного пошуку. Проблема 
відображення інформаційних потреб користувачів які і підвищать пертинентність пошуку. 

Кожна пошукова система по-своєму виставляє ряд результатів, які б мали задовільнити 
потребу користувача. І в кожної системи ці ряди відрізняються, оскільки, різні алгоритми 
роботи,  інші способи ранжування сторінок.  Також немало важливим фактором являє собою 
авторитетність сторінки, яка кожної системи визначається по-своєму. Потрібно розробити і 
дослідити спосіб підвищення показників пертинентності інформаційного пошуку, 
заснованого на концепції інтерфейсної пошукової системи, що здійснює об'єднання і 
впорядковує відгуки на запити користувачів популярних пошукових систем мережі Інтернет. 
Для отримання поставленої мети потрібно модифікувати загальну формулу розрахунку 
релевантності пошуковими системами Інтернет за рахунок формалізації впливу власних і 
внутрішніх чинників ранжирування пошукових систем. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Актуальність проблеми пошуку і обробки 
текстової інформації сьогодні не викликає сумнівів. Щодня ми стикаємося з необхідністю її 
ефективного вирішення на роботі і вдома. Багато сфер нашої діяльності тісно пов'язані з 
електронними технологіями, які отримали за останні два десятки років широке поширення в 
нашій країні. Так, для того щоб знайти необхідну книгу або ноти не обов'язково виходити з 
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дому,  а для того,  щоб дізнатися курс валют або акцій йти на біржу.  Більшість інформації 
можна знайти в загальнодоступних мережах, однак більшість цих мереж містять інформацію 
невпорядковану, що призводить до необхідності її пошуку. Так, як більшість інформації 
представлено в тексті, найбільш часто встає перед користувачем  завдання повнотекстового 
пошуку. 

В даний час інформаційні ресурси тільки веб-простору складають понад двадцять 
мільярдів документів, до яких можливий вільний доступ будь-якого користувача. Природно, 
для того, щоб знайти необхідну інформацію цієї найбільшої розподіленої повнотекстової 
бази даних необхідно використовувати найпотужніші пошукові системи. Такі системи 
існують і конкурують один з одним. Можна виділити наступні основні методи пошуку 
інформації в Інтернеті,  які в залежності від цілей і завдань шукають та використовуються 
окремо або в комбінації один з одним: 

1. Безпосередній пошук з використанням гіпертекстових посилань 
Оскільки, всі сайти в просторі WWW фактично виявляються пов'язаними між собою, 

пошук інформації може бути проведений шляхом послідовного перегляду пов'язаних 
сторінок за допомогою браузера. Хоча, цей повністю ручний метод пошуку виглядає повним 
анахронізмом у мережі, що містить більше 60 млн. вузлів.  

2. Пошук з використанням пошукових машин 
Як правило, застосування пошукових машин засноване на використанні ключових слів, 

які передаються пошукових серверів у якості аргументів пошуку. Якщо робити все 
правильно, то формування списку ключових слів вимагає попередньої роботи по складанню 
тезауруса. 

3. Пошук із застосуванням спеціальних засобів 
Цей повністю автоматизований метод може виявитися досить ефективним для 

проведення первинного пошуку. Одна з технологій цього методу заснована на застосуванні 
спеціалізованих програм - спайдерів, які в автоматичному режимі переглядають Web-
сторінки, відшукуючи на них шукану інформацію. Фактично, це автоматизований варіант 
перегляду з допомогою гіпертекстових посилань (пошукові машини для побудови своїх 
індексних таблиць використовують схожі методи).Немає потреби говорити, що результати 
автоматичного пошуку обов'язково вимагають подальшої обробки. Застосування даного 
методу доцільно, якщо використання пошукових машин не може дати необхідних 
результатів (наприклад, в силу нестандартності запиту, який не може бути адекватно заданий 
існуючими засобами пошукових машин).У ряді випадків цей метод може бути дуже 
ефективний. Вибір між використанням спайдера або пошукових серверів, являє собою 
варіант класичного вибору між застосуванням універсальних, або спеціалізованих засобів. 

4. Аналіз нових ресурсів 
Пошук по новоствореним ресурсам може виявитися необхідним при проведенні 

повторних циклів пошуку, пошуку найбільш свіжої інформації або для аналізу тенденцій 
розвитку об'єкта дослідження в динаміці. Іншою можливою причиною може з'явитися те, що 
більшість пошукових машин оновлює свої індекси зі значною затримкою, викликаної 
гігантськими обсягами оброблюваних даних, і ця затримка зазвичай більша, ніж 
популярність теми тема,  що цікавить.  Це міркування може виявитися досить істотним при 
проведенні пошуку в вузькоспеціальної предметної області. 

В основу роботи всіх пошукових систем покладені спеціальні алгоритми, які є 
модифікаціями основних підходів - моделей пошуку основу традиційних методів покладені 
три основні підходи, перший з яких базується на теорії множин (булева модель), другий - на 
векторній алгебрі (векторно-просторова модель), а третій – на теорії ймовірностей 
(імовірнісна модель). Ці підходи можуть приміняться на практиці і в канонічному вигляді, 
проте у них є спільний недолік, обумовлений припущенням, що зміст документа 
визначається безліччю слів і стійких словосполучень –  термів,  які входять в нього без 
урахування взаємозв'язків, більш того, вважаються незалежними. Звичайно ж, таке 
припущення веде до втрати змістовних відтінків,  проте воно дозволяє реалізувати пошук і 
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групування документів формальними ознаками. Відомі такі основні недоліки традиційних 
моделей: 

1. Булева модель - невисока ефективність пошуку, відсутність операторів, 
неможливість ранжування результатів пошуку. 

1. Векторно-просторова модель пов'язана з розрахунком масивів високі розмірності і в 
канонічному вигляді малопридатна для обробки великих масивів даних. 

2. Імовірнісна модель характеризується низькою обчислювальної масштабованістю (т. 
е. різким зниженням ефективності при зростанні обсягів даних), необхідністю постійного 
навчання системи. 

Крім представлених нижче, існують і інші моделі пошуку, наприклад, семантичні, в 
рамках яких робляться спроби організації смислового пошуку, за рахунок аналізу граматики 
тексту, використання баз знань, тезаурусів, онтологій, які реалізують семантичні зв'язку між 
окремими словами і їх групами [2]. 

Отже розглянемо самий алгоритм роботи системи. Користувач вибирає тип запиту («в 
мережі Інтернет», «в локальні БД», «в локальні мережі») і вводить пошуковий запит на 
природній мові. 

1.Запит обробляється, з нього витягуються ключові слова. При цьому використовується 
розширення запиту за рахунок використання словника синонімів(Використовується словник 
синонімічних предикатів і словник синонімічних іменних груп), з запиту викидаються стоп-
слова і т.д. 

2.Перетворений таким чином запит відправляється, або на декілька пошукових машин 
Інтернет,  або в локальну БД (пошук здійснюється серед поміщених в ній документів),  або 
виконується в папках локальної мережі (в даний момент підтримуються такі формати, як 
HTML, TXT, MS Word, MS Excel і MS PowerPoint). 

3.Знайдені документам обробляються і поміщаються повнотекстову базу даних 
системи. 

4.Запит користувача і знайдені документи піддаються лінгвістичному аналізу, що 
включає морфологічний, синтаксичний і поверхневий семантичний аналіз, будуються 
семантичні образи запиту і документів, проводиться порівняння образів і обчислення 
семантичної релевантності знайдених документів запитом користувача 

5.Знайдені документи сортуються по обчислені релевантності. Низькорелевантні 
документи відкидаються. 

Інформаційний пошук в системі виконується на основі введеного користувачем запиту 
на пошук необхідної інформації. Сама ця потреба в пошуку конкретної інформації носить 
звання інформаційної потреби. Як тільки користувач отримує якусь кількість інформації, то 
його інформаційна потреба постійно змінюється.  В зв’язку з тим її неможливо однозначно 
виразити і описати. Але інформаційна потреба, в деякі проміжки часу може бути послідовна 
але фіксована.  Отже інформаційна потреба в певні проміжки часу на природній мові являє 
собою інформаційний запит. 

В свою чергу запити можуть відрізнятися за різними критеріями і нести за собою ті чи 
інші результати. Тож розглянемо класифікацію пошукових запитів [3]. 

Класифікація багатослівних пошукових запитів. Використовуючи пошук, користувачі 
можуть переслідувати різні цілі. Якщо вони хочуть знайти сайт організації, людини, фірми, 
послуги, то такий запит називається навігаційним. Навігаційні запити повинні приводити 
користувача до конкретної сторінки мережі Інтернет. Інформаційні запити дозволяють 
користувачам знайти конкретні відомості в мережі Інтернет. Вони служать для пошуку 
інформації, але зовсім не обов'язково призводять на конкретний сайт. А транзакційні запити 
використовують користувачі для здійснення певних дій через мережу Інтернет. Транзакційні 
запити демонструють намір користувача зробити конкретну дію - «купити», «продати», 
«зняти» і т.д. 



 

 138 

За багатослівності або чисельним складом слів пошукового запиту прийнято виділяти 
однослівні і багатослівні (двох,  трьох,  чотирьох і т.д.)  запити.   Однослівні пошукові запити 
складаються з одного слова. Багатослівні пошукові запити складаються з декількох слів 

Останнім часом спостерігається зростання числа багатослівних запитів. Це можна 
пов'язати зі збільшенням числа Інтернет сторінок і підвищенням навичок пошуку 
користувачів. 

За класифікацією чіткості формулювання 
За чіткістю формулювання всі пошукові запити можна умовно розділити на чіткі і не чіткі 
запити. 

Чіткими прийнято називати запити, які містять назви або точні описи шуканих 
об'єктів. На противагу чітким запитам, пошукові запити; з яких явно не зрозуміло, що саме 
шукає користувач, прийнято називати нечіткими. Часто користувачі не можуть чітко 
сформулювати свій запит через невміння роботи з пошуковою системою або недостатнього 
розуміння власної проблеми. 

3) Класифікація по конкурентності запиту 
Висококонкурентні запити - це ті, для потрапляння  на першу сторінку яких, буде потрібно 
витратити чимало сил, грошей і часу.  При цьому, велика кількість сайтів, під впливом 
оптимізаторів, борються за право бути в лідерах в цій пошуковій видачі. Низькоконкурентні 
запити є легкою здобиччю для оптимізаторів, тому що по них немає високої конкуренції, а 
значить потрапити в топ по видачі цим запитам порівняно легко і не складно. 

4) Класифікація на основі частоти запиту 
Ще один вид умовної класифікації - класифікація на основі частоти запиту, яка враховує, як 
часто користувачі використовують даний пошуковий запит. Низькочастотні запити 
характерні порівняно низьким числом використання даного запиту. Зазвичай, вимірюються в 
числі показів результатів пошукових запитів за місяць. Дана класифікація умовна, так, як для 
одної людини, вважається малим числом, наприклад, один мільйон запитів на місяць, інший 
може назвати це число дуже великим. Інший тип запитів - високочастотні, здатні приносити 
великий трафік на сайт,  але конкуренція за ним,  як правило,  значно вища.  Однак,  великий 
попит високочастотним запитам у користувачів зовсім не гарантує сайту благополучне 
існування.  

5) Класифікація комерційної привабливості запиту 
Запити можуть мати високу і низьку комерційну привабливість. Залежно від цього часто 
визначається вартість просування по запиту. Оскільки, запити з високою комерційною 
привабливістю, як правило, висококонкурентні. 

Як вказується вище запит може бути неправильно сформульований споживачем і 
відводити його від істинної інформаційної потреби в момент звернення до системі. Таким 
чином, при проведенні інформаційного пошуку в системі фактично розглядається не 
інформаційна потреба користувача,  а тільки інформаційний запит,  у відповідь на який і 
видаються ті чи інші документи. Отже, реакцію системи необхідно розглядати не тільки по 
відношенню до інформаційної потреби, але і по відношенню до інформаційного запиту. Для 
вираження цих відносин в теорії Діпсі введені два фундаментальних поняття: пертинентність 
і релевантність.  Під пертинентністю розуміється відповідність змісту документа 
інформаційної потреби споживача. [1] Документи, зміст яких відповідає інформаційної 
потреби, називають пертинентними. Досягнення високої пертинентності – основне поле 
конкурентної боротьби сучасних пошукових систем. Релевантність, представляє собою, 
відповідність змісту документа інформаційного запиту в тому вигляді,  в якому він 
сформульований, а документи, зміст яких відповідає запиту споживача, носять назву 
релевантних. 

Умовну формулу для обчислення показника релевантності можна уявити в такий 
спосіб [6] 

Ra(x)=m-Ta(x)+p-La(x)\F(PRa) 
де Ra(x) - підсумкове значення релевантності документа a запитом x; 
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Ta(x) - значення релевантності коду документа a запитом x; 
La(x) - релевантність тексту посилань з інших документів на документ  a  запитом 
 x -  цей показник для стислості, можна назвати релевантність посилань, 
 PRa  - показник авторитетності сторінки а щодо запиту x; 
 F(PRa) - деяка монотонна нефіксована функція, причому F(0)=1; допускають 
спрощення, що  F(PRa)-(L+q-PRa); 
m,p - деякі коефіцієнти, що дозволяють апроксимувати формулу 
релевантності під кожну ПС. 

В даний час, ще не розроблено алгоритмів, які дозволяють нам адекватно оцінити 
пертинентність результатів пошуку. Історично алгоритми пошукових систем були націлені 
на збільшення релевантності пошуку, від якої в деякій мірі залежить і пертинентність. Але ця 
залежність не має виражений характер. Тому для оцінки пертинентності не обійтися без 
залучення експертів - фахівців у вузьких предметних областях, думки яких дозволяють 
формувати пертинентні набори документів з відгуків різних пошукових систем. Кількісний 
аспект поняття пертинентності результатів пошуку традиційно Визначається, як відношення 
кількості інформації корисної для користувача до загальної кількості інформації, отриманої 
користувачем. Оцінка саме кількості, а не обсягу інформації, що міститься у видачі 
пошукової системи, є не тривіальним завданням. Тому без істотного збитку для цілей 
дослідження показник пертинентності σ(ω) результатів пошуку, представлених конкретною 
пошуковою системою, можна визначати як відношення числа Npert пертинентних (корисних 
для користувача)документів у видачі до загальної кількості N документів цієї видачі [4]: 

σ(ω)= Npert\N 
де N - деяке фіксоване кількість документів, розміщених на видачу першими. Зазвичай 

N=100 
Оскільки, факт корисності документа користувачу може бути встановлено тільки самим 

користувачем, то визначення значення Npert встановлюється експертним шляхом в процесі 
тестування і налаштування пошукової системи, і користувачами в процесі експлуатації цієї 
системи. 

Сформулюємо вимоги, яким повинен задовольняти показник пертинентності видачі для 
того, щоб його зручно було використовувати для порівняння декількох видач. Показник 
повинен відображати наступне: 

1) фінальний результат перегляду видачі, а саме - ступінь задоволення інформаційної 
потреби користувача-, досягнуту в процес і ознайомлення з представленими документами; 

2) тривалість роботи користувача з виданням до прийняття рішення по завершенні 
процесу її вивчення. 

Ранжування застосовується у випадках, коли неможлива або недоцільна безпосередня 
оцінка.  При цьому ранжирування об'єктів містить лише інформацію про те,  який з них 
кращий, і не містить інформацію про те, наскільки або в скільки разів один об'єкт переважає 
іншого. 

Метод простого ранжування полягає в тому, що система має об'єкти ранжирування 
(наприклад, критерії) в порядку спадання їх значущості (скажімо, для альтернатив це 
спадання переваги). Ранги позначаються цифрами від 1 до n, де n -  кількість рангів.  Сума 
рангів при цьому буде дорівнює сумі чисел натурального ряду [5]: 

 
 S=n*(n+1\2). 
 

Фактори, що впливають на ранжування [4], діляться на статичні, динамічні і власні: 
Статичні фактори не залежить від запиту до ПС, наприклад авторитетність сторінки. 
Динамічні фактори залежать від запиту і. поділяються на внутрішні (Організація документа) 
і зовнішні (ранжирування посилань). На значення впливає розташування шуканого тексту 
запиту а на сторінці і частота народження слів запиту в даному документі, тобто частка слів з 
тексту запиту в загальній кількості слів документа. Більший вагу мають слова, розташовані 
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ближче до початку документа. особливо цінується точне входження тексту запиту в текст 
документа. Слід зазначити, що пошук по стоп-словами (сполучники, вигуки, прийменники; 
частки)  не проводиться,  але вони враховуються при ранжируванні документів,  що може 
серйозно впливати на результат видачі. 

Отже можемо зазначити що системи пошуку видають результати на запит в деякій 
послідовності вказуючи спираючись на авторитетність та деякі інші фактори і видати 
релевантні результати і в якійсь мірі вони є пертинентними. Показник авторитетності 
сторінки відноситься до статичних факторів ранжування, що не залежать від тексту запиту. 
Він відображає вплив авторитетності сторінок із зовнішніми посиланнями на документ. 

В результаті нашою метою роботи є дослідження способу підвищення показників 
пертинентності інформаційного пошуку, наприклад, інтерфейсу інформаційно пошукових 
систем. Потрібно об’єднати результати різних популярних пошукових систем і об’єднати 
впорядкувати результати на запит користувача. Для досягнення мети потрібно описати 
основний зміст факторів ранжування пошукових систем на формальній мові. Також 
модифікувати загальну формулу розрахунку релевантності пошуковими системами Інтернет 
за рахунок формалізації впливу власних і внутрішніх чинників ранжирування пошукових 
систем. Оскільки, пошукові системи є конкурентами, а їхні результати на запити є різним і 
кожен в свою чергу пертинентними, можливо створення, за допомогою якого, потрібні 
результати будуть проходити обробку модифікованого алгоритму ранжування. 

Висновки. На основі методів та алгоритмів пошукових систем розглянуто принцип 
роботи користувача з пошуковою системою.  Наведено ряд класифікацій запитів, які в свою 
чергу поділяються за цілями, частотою, чіткістю і т.д. Перераховані недоліки моделей 
пошукових систем. Представленні поняття релевантності та пертинентності. Представлений 
метод ранжирування документів та його фактори. 

Виявлений ряд проблем, породжених вимогами до пошуку даних та стрімким 
збільшенням об’ємів самих даних, в якому користувач на даний момент найбільш потребує 
удосконалення систем пошуку надвеликих інформаційній павутинні. 
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РЕЗУЛЬТАТОВ ПОИСКА В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ 
 

В статье проведены анализ принципов работы поисковых систем, описаны особенности 
работы. Выделены основные методы работы систем, и их недостатки. Представлена 
классификация поисковых запросов, и проблемы при их соответствия искомой информации, 
описываются понятие релевантности и пертинентности, выданных документов по запросу 
пользователя. В статье рассматривается проблема удовлетворения потребностей 
общеобразовательных целевой аудитории которая не имеет навыков в работе с системами 
поиска. Увеличение пертинентности при модификации алгоритма ранжирования. 
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The article analyzes the principles of search engine described features work. Dedicated basic 

methods of operation systems and their shortcomings. The classification of search queries and problems 
of their compliance with the required information describes the concept of relevance and pertinence of 
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МЕТОДИКА ГЕНЕРАЛІЗАЦІЇ ПІДПИСІВ НА ЕЛЕКТРОННИХ КАРТАХ 
 

У статті розглянуто процес автоматичного створення і розміщення описового тексту 
поруч з просторовими об'єктами на електронній карті. Проведено дослідження критеріїв 
відбору відображення підписів на електронних картах з урахуванням особливостей сприйняття 
інформації, що дозволить прискорити процес генералізації підписів при роботі з електронними 
картами. Розглянуто методику генералізації підписів на електронних картах.  

Ключові слова: електронна карта, підписування на електронних картах, генералізація 
підписів, масштабні ряди, стратегії розташування підписів, конфлікти розташування підписів. 

 
Постановка проблеми. Одним з важливих питань складання карт в традиційній і 

цифровій формі є картографічна генералізація[1,5], що впливає на повноту змісту, практичну 
цінність і наукову важливість карт різного призначення та масштабу. Генералізація в даний 
час вже не є суто специфічним картографічним завданням, адже підходи до її вирішення  
запропоновані в рамках геоінформатики. Просуванню в автоматизації генералізації сприяє 
інтеграція методів різних наук, сучасне розуміння генералізації як міждисциплінарного 
методичного та технологічного завдання[3]. Досвід, накопичений за багато десятиліть 
науково-дослідних і виробничих робіт по генералізації, послугував основою для створення 
багатьох картографічних творів. Однак, різноманіття підходів, способів і методів 
картографічної генералізації, її автоматизація, не дозволяють говорити про повне, вичерпне 
вирішення цього завдання. Особливе місце на карті займають підписи, які несуть дуже 
велике смислове навантаження, значно збагачують зміст карти[4,5]. І саме комплексний, 
багатозначний характер завдання генералізації підписів на картах обумовлює актуальність 
досліджень цього процесу.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є ґрунтовний аналіз методики 
відображення підписів на електронних картах різних масштабів з урахуванням підходів 
традиційної картографії та особливостей створення електронних карт в частинах 
Топографічної служби Збройних Сил України.  

Виклад основного матеріалу. Розвиток сучасного суспільства ґрунтується на введенні 
і розвитку інформаційних технологій. З появою комп'ютерних систем паперові карти 
замінюються цифровими та електронними. Використання комп'ютерів у створенні карт є 
невід'ємною частиною сучасної картографії[3]. Електронна карта – це цифрова 
картографічна модель, візуалізована або підготовлена до візуалізації на екрані засобами 
відображення інформації у спеціальній системі умовних знаків, зміст якої відповідає змісту 
карти певного виду та масштабу[6]. 

Підписи на електронних картах. Розроблення принципів генералізації підписів на 
електронних картах проведено на базі програмного забезпечення ArcGIS, яке прийняте на 
озброєння Збройних Сил України. ArcGIS – сімейство інформаційних програмних продуктів 
американської компанії ESRI. Застосовується для земельних кадастрів, в задачах 
землеустрою, обліку об'єктів нерухомості, систем інженерних комунікацій, геодезії, у 
силових структурах та інших областях[7]. Застосування методики генералізації підписів на 
електронних картах дозволяє підвищити якість відбору підписів, які будуть нанесені на 
карту; збільшити точність та практичність розташування підписів біля об’єктів, поданих на 
карті; скоротити тривалість проведення генералізації підписів. 

Підписування на електронних картах – це процес автоматичного створення і 
розміщення описового тексту поруч з просторовими об'єктами на карті[8]. Підпис – це 
фрагмент тексту на карті, який розміщується динамічно, а текстовий рядок береться з одного 
або декількох атрибутів просторових об'єктів.  Підписування –  це швидкий спосіб додати 
текст на карту одночасно для великої кількості просторових об'єктів, при цьому не потрібно 
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вручну додавати опис для кожного просторового об'єкта.  Більше того,  механізм 
підписування в ArcGIS динамічно генерує текст і розміщує його. Це дуже корисно, коли  
передбачається,  що дані будуть змінюватися,  або якщо створюються карти з різними 
масштабами[2]. 

Налаштування масштабних рядів підписів. При роботі з електронними картами, за 
замовчуванням, розмір підписів не змінюється при зміні масштабу карти. Залишаючись 
однакового розміру, вони будуть закривати більше географічного простору при зменшенні 
масштабу карти, і менше – при збільшенні. Визначившись з масштабом карти, 
використовується масштабування написів при зміні масштабу карти. Для цього 
встановлюється базовий масштаб для фрейму даних[9]. 

Базовим називається масштаб, при якому текст і символи відображаються в натуральну 
величину. Їх розмір фіксується для фрейму даних. З його допомогою фіксується однакова 
детальність символів на екрані і при друці, оскільки їх розмір не зміниться. Це дозволить 
наблизити області, насичені дрібними деталями та написами, і оцінити читаність карти в 
плані розміру символів і розташування підписів. Коли базовий масштаб встановлено, всі 
символи, написи і графіка в даному фреймі даних масштабуються відносного заданого 
масштабу.  

Деякі підписи бувають найбільш корисними при заданому діапазоні масштабів. Для 
цього проводиться відповідна генералізація підписів, в результаті якої створюються 
масштабні діапазони. Кожному такому діапазону належить відповідна категорія об’єктів. 
Наприклад, на карті міста клас підписів з назвами всіх вулиць буде корисний тільки при 
достатньо великому масштабі. При зменшенні масштабу цих підписів стане занадто багато і, 
можливо, буде зручніше відображати інший клас підписів, лише для найбільших вулиць. 
Установка мінімального масштабу для підписів може підвищити швидкість завантаження 
карти при панорамуванні і зміні масштабу, оскільки підписи будуть наноситися лише при 
тих масштабах, коли вони дійсно потрібні. 

Проведена генералізація  підписів та визначені діапазони масштабів для класів написів 
дозволяють управляти масштабом відображення підписів. Наприклад, можна задати діапазон 
масштабів для звичайних міст, щоб при зменшенні масштабу вони не відображалися, а 
відображалися тільки підписи столиць. Адже часто відсутня можливість прочитати їх при 
зменшенні масштабу, тому виключення певних підписів за допомогою діапазону масштабів 
дозволить підвищити читаність карти і знизить її візуальне навантаження.  

Формування стратегій розташування підписів. На електронних картах підписи 
розміщуються динамічно, і рядки тексту створюються на основі атрибутів просторових 
об'єктів. Дозволяється використовувати динамічне надписування для всіх об'єктів в шарі, або 
використовувати класи написів для визначення різних властивостей підписів для 
просторових об'єктів в тому ж шарі. Щоб відобразити підписи для шару, вказується атрибут 
або атрибути просторових об'єктів, на підставі яких вимагається зробити підписи 
(наприклад, це можуть бути назви вулиць або типи ґрунтів) і включається надписування. 
ArcGIS автоматично розміщує підписи поверх або поруч з просторовими об'єктами, які вони 
описують.  Також можна вказати шрифт,  розмір і колір тексту,  щоб було легше розрізняти 
підписи просторових об'єктів різних типів. При включеному динамічному підписуванні, 
ArcGIS розміщує максимально можливу без перекриття кількість написів, наскільки це 
дозволяє місце на карті.  Цей процес працює з простором,  доступним для об'єкта.  Коли 
змінюється масштаб, підписи автоматично додаються на звільнене місце і доступну частину 
об'єкта. Для багатьох карт стандартний механізм надписування цілком підходить. Якщо 
потрібно провести генералізацію, вибрати які об'єкти підписувати і де розміщувати ці 
підписи, доведеться попрацювати з властивостями  розміщення, перекриття підписів, 
пріоритетами підписів, вагою підписів і об'єктів. Крім того, при роботі з надписуванням 
лінійних або складних полігональних об'єктів, необхідно буде попрацювати з 
повторюваними підписами. Для управління місцями, де будуть розташовані підписи, 
необхідно задати властивості розміщення підписів. Наприклад, можна визначити, назви яких 
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міст завжди розміщувати зверху, а які праворуч від самих міст. Дані параметри працюють на 
пошаровій основі. Також можна використовувати класи написів для підрозділу просторових 
об'єктів одного шару і присвоювати їм різні властивості розміщення. У ArcGIS є різні 
властивості розміщення підписів, в залежності від типу просторових об’єктів, і поділяються 
на групи підписів для: точкових, лінійних і полігональних об'єктів.  

Особливості розташування підписів для точкових об’єктів. 
1) Зміщення підписів по горизонталі відносно точки. Цей спосіб використовується, 

коли потрібно розмістити підписи близько біля точок, але не над ними. Можна вибрати 
зразок розміщення, що дозволить розташувати всі підписи в одне місце стосовно об'єкта, 
наприклад, внизу і праворуч. Також існує зразок, який містить декілька варіантів 
розміщення. Числа на малюнках шаблону розміщення показують позиції щодо просторового 
об'єкта, що враховуються при розміщенні написів. Точковий об'єкт відображається в центрі 
шаблону. Один (1) означає першу позицію, два (2) - другу і т. д. Нуль (0) означає, що ця 
позиція не враховується. 

2) Розмістити підпис над точкою. При виборі цієї властивості центр підпису буде 
перебувати на точці. 

3) Розмістити підпис під заданим кутом. Цей спосіб застосовують, щоб ввести список 
передбачуваних кутів для ваших підписів. Розташування точки використовується як точка 
повороту тексту.  

4) Розмістити підпис під кутом, визначеним в полі таблиці. Даний спосіб 
використовують, коли у шарі є атрибутивна таблиця, в якій вказані кути, на які слід 
повернути кожен підпис. Розташування точки використовується як точка повороту тексту. 
Цей спосіб дозволяє контролювати всі кути підписів на рівні кожного об'єкта. Кути повинні 
бути вказані в градусах[9]. 

Особливості розташування підписів для лінійних об’єктів. 
1) Управління орієнтуванням підпису. За замовчуванням встановлене паралельне 

підписування для лінії і розташовується прямолінійно під кутом,  паралельно лінії.  Якщо 
вибрати перпендикулярне розташування, то підпис обертається на 90 градусів відносно 
паралелі. Горизонтальне підписування використовується в основному для автомагістралей, і 
розміщує підписи на карті горизонтально. Орієнтування вздовж лінії встановлює, що напис 
буде слідувати вздовж лінії по кривій.  

2) Керування положенням підпису щодо бокової сторони лінійного об'єкта. 
Вибирається система орієнтації, обмежуюча розміщення підписів певною стороною від 
лінійних об'єктів. Якщо вибрати орієнтацію «Сторінка» (Page), то розміщення написів 
обмежується наступними позиціями: «Над лінією» (Above), «На лінії» (On the line) або «Під 
лінією» (Below). Якщо вибрати лінійну орієнтацію, то розміщення написів обмежується 
наступними позиціями: «Зліва від лінії» (Left), «На лінії» або «Праворуч від лінії» (Right). 
Якщо вибрати розміщення написів з будь-якого боку від лінії,  то також можна вказати 
відстань перпендикулярного зсуву від лінії для кожного підпису.  Ця відстань вимірюється 
від центру символу лінії в одиницях карти.  

3) Контроль над розміщенням підписів вздовж кожної лінії. В даному способі можна 
визначити, де будуть розміщуватися підписи: на початку, в кінці, або в оптимальній позиції 
вздовж кожної лінії. За умовчанням встановлено розміщення «Оптимально».  

Особливості розташування підписів для полігональних об’єктів. 
1) Завжди горизонтально. Підписи розміщуються горизонтально в оптимальній позиції 

щодо об'єкта. 
2) Завжди по прямій. Кожний підпис буде розташовуватися таким чином, що буде 

дорівнювати найдовшому напрямку полігону. Якщо розташування по прямій недоступне, 
підпис може бути розміщений горизонтально. 

3) Спочатку горизонтально, потім – по прямій. Підписи будуть спочатку намагатися 
розташовуватися горизонтально, а якщо це неможливо, то далі – по прямій. Також можна 
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задати властивість «Розміщувати напис тільки всередині полігону», щоб підписи 
розміщалися тільки повністю всередині полігонів.  

Вирішення конфліктів розташування підписів. При розміщенні підписів за 
допомогою стандартного механізму надписування завжди відбувається боротьба підписів за 
місце на карті. Налаштування параметрів виявлення конфліктів дозволяє визначити, які 
підписи будуть розміщені на карті. Для вирішення конфліктів розташування підписів на 
карті використовують наступні властивості: пріоритети підписів, ваги підписів та 
просторових об’єктів, створення буферу для зміни відстаней між підписами та розташування 
підписів, які перекриваються.  

Пріоритет підписів контролює порядок, в якому підписи будуть розташовуватись на 
карті. Підписи з більш високим пріоритетом будуть розміщені раніше, ніж з низьким 
пріоритетом. Також, підписи з низьким пріоритетом, при умові, що вони конфліктують з 
написами, що володіють високим пріоритетом, будуть переміщені в альтернативні місця 
розташування, або взагалі не будуть подані на карті. Щоб збільшити імовірність більш 
важливих об'єктів бути підписати в першу чергу, встановіть для них більший пріоритет. 

Ваги підписів і просторових об'єктів використовуються для присвоєння відносної 
значимості підписам і просторовим об'єктам. Ці ваги слід використовувати тільки при 
наявності конфлікту, тобто якщо підпис перекриває просторовий об'єкт. Підсумкове 
розташування підписів на картах залежить від ваги напису і об'єкта. Перелік всіх класів 
підписів поточного активного фрейму даних перераховані в діалоговому вікні «Присвоєння 
ваги підписам» (Label Weight Ranking). Кожен клас підписів тут виглядає наступним чином: 
ім'я векторного шару,  тире,  ім'я класу підписів.  Написи можуть мати Високу,  Середню або 
Низьку вагу. Практично застосовуються ваги у таких випадках: для запобігання розміщення 
написів поверх даного шару точкових, лінійних об'єктів або контурів полігонів; для 
запобігання розташування деяких написів поверх просторових об'єктів. За замовчуванням 
ArcGIS автоматично вирішує конфлікти між написами, і не дає їм перекривати один одного. 
Це можна змінити, закріпивши шар у верхній позиції в списку «Пріоритети підписів» (Label 
Priority). Також потрібно присвоїти підпису високу вагу та включити властивість 
«Розміщувати підписи, що перекриваються» (Place Overlapping Labels).  

На деяких картах можуть бути області з великою кількістю написів.  Це може 
погіршити читаність карти, особливо коли стає незрозумілим, які саме об'єкти надписані. 
Створення буферу навколо підписів дозволяє зробити розмір напису більше розміру 
фактичного тексту, що запобігає близькому розташуванню підписів і полегшує їх 
розрізнення. 

Також, можна зробити так, щоб всі підписи, що належать до заданого класу підписів, 
завжди розміщувалися на карті з використанням властивості «Розміщення підписів, які 
перекриваються». Якщо задати цю властивість, підписи всіх об'єктів будуть розташовані на 
карті, незалежно від того, чи перекриваються вони[8,9]. 

Методика генералізації підписів на електронних картах. Узагальнення результатів 
дослідження дозволило розробити методику генералізації підписів на електронних картах, 
яка складається з трьох етапів: 

1.  Налаштування масштабних рядів підписів,  що містить наступні задачі:  робота з 
базовим масштабом карти; створення масштабних діапазонів для класів підписів. 

2. Формування стратегій розташування підписів складається з таких задач: визначення 
типу просторових об’єктів (лінійні, точкові чи полігональні); застосування способу 
розміщення підписів відносно об’єкта на карті (в залежності, від типу просторових об’єктів); 
налаштування додаткових параметрів підписів (шрифт, розмір, колір тексту). 

3. Вирішення конфліктів розташування підписів досягається виконанням наступних 
задач: розстановка пріоритетів підписів; присвоєння ваги підписам; створення буферу 
навколо підписів; розташування підписів, які перекриваються.   
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Висновки. На основі проведеного дослідження було розроблено методику генералізації 
підписів на електронних картах, яка складається з трьох етапів: налаштування масштабних 
рядів підписів; формування стратегій розташування підписів; вирішення конфліктів 
розташування підписів. На відміну, від традиційних методів генералізації, запропонована 
методика дає змогу: швидко, оперативно та найзручніше для використання проводити 
генералізацію на електронних картах, за рахунок: комплексного підходу до генералізації 
підписів на картах; автоматизувати процес генералізації підписів на електронних картах за 
допомогою ArcGIS.  
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к.т.н., доц. Пампуха И.В., Писаренко Р.В., Гарбаров Р.В. 

ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ НАДПИСЕЙ НА ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТАХ 
 
В статье рассмотрен процесс автоматического создания и размещения описательного 

текста рядом с пространственными объектами на электронной карте. Проведено исследование 
критериев отбора отображения надписей на электронных картах с учетом особенностей 
восприятия информации, что позволит ускорить процесс генерализации надписей при работе с 
электронными картами. Рассмотрена методика генерализации надписей на электронных 
картах. 

Ключевые слова: электронная карта, надписи на электронных картах, генерализация 
надписей, масштабные ряды, стратегии расположения надписей, конфликты расположения 
надписей. 
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Ph.D. Pampukha I.V., Pysarenko R.V., Harbarov R.V. 

GENERALIZATION OF SIGNATURES ON AN ELECTRONIC MAPS 
 
The article examines the process of automatically creating and placing descriptive text along with 

spatial objects on an electronic map. The research standards of selection imaging signatures on electronic 
maps allowing for the perception of information that will accelerate the process of generalization 
signatures at work with electronic maps. The method of generalization of electronic signatures on the 
maps were considered. 

Keywords: electronic map, signing on electronic maps, generalization signatures scale rows, 
location strategy signatures, conflicts location signatures. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ  

КАНАЛІВ ПЕРЕДАЧІ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯХ 
 

У статті розглядаються питання дослідження та аналізу створенню мобільних 
пакетних телекомунікаційних  мереж, які не мають фіксованої інфраструктури - мережі 
стаціонарних (Ad Hoc) та мобільних абонентів (MANET). Такі телекомунікаційні мережі  
здатні до самоорганізації,  по скільки їх вузли є не тільки кінцевими терміналами,  але і є 
ретрансляторами-маршрутизаторами, що ретранслюють пакети інших абонентів та беруть 
участь у знаходженні маршрутів до них. Проблема пропускної здатності їх каналів передачі є 
дуже актуальною.  

Ключові слова: фіксована архітектура, телекомунікаційна система, пропускна здатність, 
змінна топологія,  самоорганізація. 

 
Вступ. Сучасні мобільні бездротові мережі зв'язку мають фіксовану інфраструктуру та 

з'єднані між собою за допомогою телекомунікаційних каналів передачі даних. Сьогодні 
велика увага приділяється створенню мобільних пакетних телекомунікаційних  мереж, які не 
мають фіксованої інфраструктури - мережі стаціонарних (Ad Hoc) та мобільних абонентів 
(MANET). Такі телекомунікаційні мережі є здатними до самоорганізації, по скільки їх вузли 
є не тільки кінцевими терміналами, але і є ретрансляторами-маршрутизаторами, що 
ретранслюють пакети інших абонентів і беруть участь у знаходженні маршрутів до них. На 
відміну від мереж із ієрархічною структурою і централізованим управлінням, ці мережі без 
інфраструктури складаються із однотипних вузлів, де кожен вузол має комплекс програмно-
апаратних засобів, що дозволяють організувати передачу даних від джерела до одержувача 
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безпосередньо і тим самим розподілити навантаження на мережу та  підвищити сумарну 
пропускну здатність телекомунікаційної мережі. Мережі із багаторазовою ретрансляцією 
називаються багато скаковими (multihop). При розробці таких телекомунікаційних мереж 
основними проблемами є маршрутизація пакетів від вузла джерела до вузла одержувача, 
масштабованість мереж, адресація кінцевих пристроїв, підтримання зв'язності в умовах 
змінної топології.  

Завдання підвищення пропускної здатності та створення ефективних алгоритмів і 
протоколів управління потоками інформації телекомунікаційних  мереж передачі даних Ad 
Hoc / MANET із використанням аналізу повідомлень про поточне навантаження у мережі є 
однією з основних проблем розподілених та само організованих мереж. Існуючі алгоритми 
управління навантаженням і протоколи передачі даних для бездротових мереж Ad  Hoc,  і в 
особливості MANET, виявилися невідповідними та малоефективними при їх застосуванні 
для високошвидкісної передачі пакетних даних у телекомунікаційних мережах зі змінною 
топологією. 

Постановка проблеми. У статті досліджуються та розглядаються питання вирішення 
задач підвищення пропускної здатності транспортного з’єднання телекомунікаційних мереж 
зі змінною топологією, проблеми удосконалення алгоритмів побудови групових незалежних 
маршрутів від джерела до отримувача інформації, методи управління навантаженням і 
напрямом передачі пакетних даних та оцінка ефективності запропонованих підходів. 
Вирішення цих питань дозволить об'єднати функції маршрутизації, зокрема пошук 
маршрутів до кінцевого отримувача, безпосередньо із передачею сегментів транспортного 
рівня. Використовуючи один протокол як для маршрутизації, тобто пошуку та підтримки 
маршрутів, так і для передачі сегментів даних транспортного рівня, що відповідає концепції 
взаємодії (cross-layer) дозволяє одержати виграш у часі встановлення з'єднання і швидкості 
відновлення з'єднання при відмові одного або декількох маршрутів,  а отже,  і в пропускної 
здатності з'єднання. Аналітичні дослідження та моделювання показують, що пропускна 
здатність з'єднання в середньому буде вище на 6-7% у порівнянні з відомими методами 
передачі пакетних даних.  

Також потребує дослідження та удосконалення алгоритм, дозволяє визначати 
тимчасово недоступні вузли-ретранслятори, тобто вузли, де сталася втрата пакетів, на 
підставі середніх значень продуктивності використовуваних маршрутів, що дозволяє 
транспортному рівню обминати за можливістю такі вузли. Це дозволить управляти в режимі 
реального часу напрямком та інтенсивністю передачі пакетних даних, тим самим, 
зменшуючи ймовірність втрати сегментів даних і збільшуючи сумарну пропускну 
спроможність транспортного з’єднання. Такий алгоритм передбачає використання 
інформації від нижчих рівнів, в рамках концепції взаємодії. Виграш від використання такого 
алгоритму побудови групових незалежних маршрутів і визначення тимчасово недоступних 
вузлів буде становити від 7 до 17% у порівнянні з використанням відомих протоколів 
групової маршрутизації.  

Потребує удосконалень метод управління навантаженням транспортного з’єднання за 
допомогою адаптивних інтервалів повторної передачі. Це дає змогу більш адекватно під 
лаштувати параметри таймеру повторної передачі транспортного з’єднання до умов 
функціонування конкретної телекомунікаційної мережі та дозволить зменшити час простою 
системи та уникнути передачі неінформативних даних або дублювання вже переданої 
інформації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз та дослідження особливостей 
функціонування та принципів передачі даних в телекомунікаційних мережах зі змінною 
топологією дозволяє оцінити ефект від їх застосування та продуктивність різних протоколів 
множинного доступу. Децентралізовані телекомунікаційні мережі не мають постійної 
структури бо всі клієнтські пристрої з'єднуються "на льоту", утворюючи собою мережу. При 
цьому вузол мережі є не тільки кінцевим користувальницьким терміналом абонента, але і 
ретранслятором та маршрутизатором, що пересилає всі дані, призначені іншим абонентам. 
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Визначення того, якому вузлу пересилати дані, проводиться автоматично та динамічно, на 
підставі зв'язків у мережі.  Це є основною відмінністю від звичайних дротових мереж та 
керованих бездротових, в яких завдання управління передачею даних виконують 
маршрутизатори чи точки доступу. Децентралізовані  телекомунікаційні  мережі можливо 
розділити на 3  типи:  меш мережі (mesh),  сенсорні мережі (Ad  Hoc)  і мобільні однорангові 
мережі (MANET)[1]. 

При передачі потоків інформації транспортний рівень є невід'ємною частиною будь-
яких пристроїв,  що працюють в мережах,  заснованих на стеку протоколів TCP  /  IP.  
Розташовуючись у цьому стеку між рівнем додатків та мережевим рівнем, він грає ключову 
роль по доставці даних додаткам, функціонуючим безпосередньо на кінцевих пристроях 
системи. Для реалізації послуг та сервісів на прикладному рівні, цей рівень реалізує два 
методи функціонування - із встановленням логічного з'єднання та без встановлення 
з’єднання. В даному випадку під логічним чи віртуальним з'єднанням розуміється 
відстеження логічного стану абонента в процесі обміну даними,  у тому числі в умовах 
тривалих пауз між повідомленнями [2]. Наприклад, у мережі Інтернет перший метод 
реалізується протоколом керування передачею ТСР, другий метод - протоколом 
користувальницьких дейтаграм UDP. На основі цих протоколів будуються всі вищестоящі 
служби та сервіси в Інтернет – електронна пошта, голосовий зв'язок по мережах IP, передача 
файлів тощо. Транспортний протокол TCP у свій час розроблявся в першу чергу для 
застосування у провідних мережах передачі даних, враховуючи всі особливості їх 
функціонування, що робить застосування цього протоколу у його первинній модифікації в 
бездротових телекомунікаційних мережах менш ефективним, по скільки бездротові 
середовища передачі даних мають особливості та накладають певні обмеження. Це 
відноситься в першу чергу до само організованих мереж зі змінною топологією типу 
MANET. Схема управління навантаженням, запропонована для протоколу ТСР, є 
ефективною для дротових мереж, де ємність каналів зв'язку, постійна, а втрати пакетів 
відбуваються через перевантаження у мережі. Проте ця схема практично не працює в 
телекомунікаційних мережах зі змінною топологією, де втрати пакетів обумовлені не тільки 
перевантаженням цієї мережі, але і частими змінами архітектури мережі. Тому втрата пакетів 
у таких мережах відбувається, насамперед, через постійні зміни топології телекомунікаційної 
мережі, мобільність абонентів, що ретранслюють пакети, зміни у маршрутах передачі та 
якості каналів передачі. 

Із проведеного аналізу та дослідження можна зробити висновок про наявність 
пропозицій щодо адаптації протоколу ТСР до умов функціонування телекомунікаційних 
мереж зі змінною топологією. Хоча всі вони враховують лише окремі особливості 
бездротового середовища передачі та мереж MANET або вимагають модернізації 
мережевого обладнання, яке успішно експлуатується сьогодні [2]. Тому виникає актуальна 
задача – дослідити методи підвищення пропускної здатності та підходи до управління 
навантаженням на транспортному рівні в телекомунікаційних мережах зі змінною 
топологією, що враховують особливості функціонування таких мереж. На пропускну 
здатність само організованих мереж MANET впливають не тільки протоколи множинного 
доступу та маршрутизації транспортного рівня, але і властивості використовуваних сигналів, 
видів модуляції тощо. У статті розглядаються застосування імпульсних над широкосмугових 
сигналів, що дозволяють спростити механізм випадкового множинного доступу до каналу 
передачі та підвищують пропускну спроможність з'єднання у цілому. Над широкосмуговими 
сигналами загалом називаються сигнали, ширина спектру яких не менше четверті від частоти 
несучої або більше ніж 500МГц. Основним діапазоном для роботи над широкосмугових 
систем передачі даних є діапазон 3,0 - 10,5 ГГц, де максимальна спектральна щільність 
потужності не може перевищувати - 41дБмВт/МГц, щоб не створювати перешкод іншим 
системам.  

Сама природа таких сигналів, із одного боку ускладнює застосування відомих МАС-
протоколів вузько смугових мереж, а з іншого боку володіє унікальними властивостями, що 
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дозволяють реалізувати додаткові корисні функції на МАС-рівні [3]. Зокрема, властивостями 
даних таких сигналів є: 

- можливість одночасної багатоканальної передачі, що обумовлена дуже короткою 
тривалістю імпульсів та їх дискретної природою по відношенню до тривалості передачі 
одного біта інформації та дає можливість паралельної передачі багатьма абонентами 
одночасно. Властивість багато каналів потенційно дозволяє збільшити пропускну 
спроможність IR-UWB-мереж в порівнянні з вузько смуговим мережами; 

- при накладенні бітів двох чи більше абонентів кореляційні методи прийому 
дозволяють виділити «свій» код із суміші сигналів, що приходять до приймача; 

- доступність каналу бо  канал в таких мережах не є абсолютно зайнятим. Ця унікальна 
властивість зумовлено дискретністю сигналу та дозволяє використовувати найпростіший 
протокол множинного доступу. 

Також слід зазначити, що у силу надзвичайно короткої тривалості імпульсів при 
реалізації протоколів доступу є проблема синхронізації передавача та приймача. Хоча є 
варіанти прийому таких сигналів без синхронізації. Розглянемо функціональну модель 
телекомунікаційної мережі зі змінною топологією MANET,  де кожен мобільний абонент 
рухається зі визначеною швидкістю, знаходиться в певних координатах та має визначену 
пропускну спроможність. При наявності прямої видимості абонента зв'язуються між собою 
через загальний широкомовний канал, а за відсутності прямого радіозв'язку - 
використовують маршрутизацію пакетів та ретрансляцію через проміжні вузли. Таким 
чином, абонентські термінали являють собою багатофункціональні пристрої, тобто 
приймально-передавальний пристрій імпульсних над широкосмугових сигналів, процесор, 
який здійснює обробку пакетів та маршрутизатор. 

Таким чином, можливі наступні варіанти передачі даних між абонентами: 
1) пропускна здатність маршруту sdm  між завданою парою відправник – отримувач:  

Ndsss sdm ,1,,0 =³ , Mm ,1= , деN – кількість абонентів у мережі, M – кількість 

маршрутів в мережі,  os  – мінімально допустима пропускна здатність маршруту; 
2) затримка передавання за маршрутом між завданою парою відправник – отримувач 

повинна бути у межах: ))(( 00 lmltt sdDsdD ££  , де sdDt – гранична затримка; 
3) існування структурної зв’язності на всіх відрізках маршруту між завданою парою 

відправник – отримувач: o
ij dd £ ,|| sdmikij Î"  KkNdsji ,1,,1,,, == , де , ijd , od  – 

дальність між сусідніми абонентами та відповідне обмеження зверху. 
Тому така мережа може бути представлена спрямованим зваженим графом ),( EVG = , 

де V  – множина вузлів (абонентів) мережі,  E – множина каналів. Кожний вузол має свій 
ідентифікаційний номер. Кожен канал Evve rl Î= ),(    та будь-який вузол  Vvl Î  на момент 

часу може характеризуватися вектором оптимізаційних параметрів ixxxX ,...,, 21=  , Ii ,1= . 
Для здійснення управління навантаженням транспортного з’єднання джерело потоку 

даних здійснює цикл управління, який складається з етапу збору даних про стан каналу 
зв'язку, що включає в себе аналіз стану поточної ситуації в мережі по числу сусідніх вузлів, 
їх доступної пропускної здатності, середньої затримки при передачі пакетів, кількість 
відкинутих при передачі пакетів і прийняття керуючого рішення з метою вибору тих метрик 
пошуку маршруту передачі, які задовольняють вимогам якості обслуговувань прикладної 
задачі. При цьому вважається, що на момент прийняття рішення про пошук маршрутів 
відома інформація про розподіл навантаження sdg , що надходить від прикладного рівня. 
Використовуючи вище зазначені вихідні дані, загальний висновок можна сформулювати 
наступним чином: максимальний потік потоку даних у телекомунікаційній мережі sdg , в 
мережі для максимізації пропускної здатності віртуального з’єднання пари абонентів буде 



 

 151 

                                    
WÎ= =

®=å å g
g max)(

1 1

N

s

N

d
sdmsS ,                                            (1) 

Розглянемо методику оцінки зв'язності вузлів  телекомунікаційної мережі зі змінною 
топологією. Необхідно: оцінити наявність та тривалість структурної зв'язності вузлів мережі 
MANET, а також можливість передачі заданого обсягу інформації за визначений час. Для 
реалізації необхідні наступні кроки: 

- пошук маршрутів від джерела даних до одержувача; 
- прогнозування середньої тривалості зв'язності ij

R
cT  вузлів мережі зі змінною 

топологією за маршрутом на основі моделі; 
- перевірка можливості забезпечення заданої пропускної здатності та затримки при 

передачі при заданій динаміці топології мережі, що визначається умовами 0
cijc TT £ . Якщо 

умови виконуються, то підвищення пропускної здатності з'єднання в умовах змінної 
топології мережі можливо, інакше - використання такого методу неможливо. 

- перевірка визначених умов для пари абонентів. Під забезпеченням структурної 
зв'язності віртуального з'єднання розуміється наявність мінімум одного маршруту від 
джерела до одержувача в момент часу. Якщо умови виконуються, то абоненти є структурно 
пов'язаними на момент часу, інакше - передача даних від джерела до одержувача неможлива.  

Висновки. У статті досліджено та проаналізовано забезпечення інформаційного потоку 
даних на основі протоколів реального часу. Проведено дослідження і визначено параметри 
при яких використання технології багато адресної передачі даних для ІР - телебачення та 
відео конференцій дозволяє оптимізувати та збільшити продуктивність роботи 
телекомунікаційної мережі та зекономити ресурси смуги пропускання каналів передачі. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ КАНАЛОВ 
ПЕРЕДАЧИ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ 

 
В статье рассматриваются вопросы исследования и анализа созданию мобильных 

пакетных телекоммуникационных сетей, не имеющих фиксированной инфраструктуры - сети 
стационарных (Ad Hoc) и мобильных абонентов (MANET). Такие телекоммуникационные сети 
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способны к самоорганизации, по сколько их узлы являются не только конечными терминалами, 
но и являются ретрансляторами-маршрутизаторами, которые ретранслируют пакеты других 
абонентов и участвуют в нахождении маршрутов к ним. Проблема пропускной способности их 
каналов передачи является очень актуальной. 

Ключевые слова: фиксированная архитектура, телекоммуникационная система, 
пропускная способность, переменная топология, самоорганизация. 

 
 

Ph.D. Khmelnitsky Yu.V., Ph.D Braun V.O., Berezovska J.V., Filipchuk A.А. 
RESEARCH AND ANALYSIS BANDWIDTH IN TELECOMMUNICATIONS TRANSMISSION 

 
The article deals with the study and analysis of packet creation of mobile telecommunications 

networks that do not have a fixed infrastructure - fixed network (Ad Hoc) and mobile subscribers 
(MANET). Such telecommunications networks are capable of self-organization, on how many units are 
not only end terminals, but are repeaters, routers that relay packets and other parties involved in finding 
routes to them. The problem of bandwidth channels is very important. 

Keywords: fixed architecture, telecommunication system, bandwidth, variable topology, self-
organization. 
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( Sofia Technical University - Plovdiv Branch, Bulgaria) 

 
BODY MASS INDEX STUDY OF TECHNICAL UNIVERSITY STUDENTS  

 
The body mass index (BMI) of I and II year students at Sofia Technical University, Plovdiv Branch, 

has been studied by the methods of mathematical statistics.  The obtained results from the survey have 
been analyzed and presented in tabular and graphical form. 

Keywords: Analysis, mathematical statistics, body mass index. 
 
Introduction. Body mass index (BMI) is one of the parameters, used for defining the normal 

human weight (recommended, healthy) for people of different height. BMI is a medical biological 
parameter,  which  can  be  used  to  detect  the  availability  of  either  obesity  or  malnutrition,  
respectively.  

BMI was formulated and introduced by the Belgian mathematician and statistician Adolphe 
Quetelet. It became popular in the 50s and 60s of the last century, when the problem with obesity 
and the consequences from it came up for discussion.  

Queteler proposed the following dependence for calculating the BMI:  

2h
mBMI = ,                                                                   (1) 

  

 
 

Fig. 1 
where BMI is the body mass index, m – the body mass in kilograms, h – the height in metres. 

The obtained results for the BMI are in kg/m2. 
However, people should not be diagnosed based on this index since it does not comprise all 

factors but only height and weight.  
The dependence, proposed by Queteler for defining the BMI takes into account neither the 

body constitution, nor the ratio between the fatty and the muscular tissues. The formula is definitely 
not appropriate for pregnant women, for adolescents and elderly people, as well as for professional 
sportsmen.  

From all mentioned above it goes without saying that the value of BMI for a particular 
individual can give a signal of obesity, which might not prove to be true. This is because the weight 
could be chiefly due to muscular mass or body fat. The relative weight of the muscular mass is 
greater than the relative weight of the fat. In result, active sportsmen may be qualified as overweight 
according to their BMI, while not being overweight at all.  

The individual BMI should be viewed primarily as a guideline on height and weight 
proportions. 

BMI is mostly used for statistical information, as an indicator of the level of obesity of the 
population from the 80s of the last century.  

Aim and objectives of the present paper. The introduction makes an analysis of the 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Body_mass_index.png
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applicability of the BMI. The present paper aims at studying the obtained results from a BMI survey 
among first and second year students at TU Sofia, Plovdiv Branch by the methods of mathematical 
statistics.  

The problems to be solved for achieving the aim were:  
- To systematize the collected data about the BMI; 
- To process the data statistically;  
- To draw conclusions, related to the students’ BMI. 
Experimental data. During the experiment the BMI of 142 first and second year students at 

Sofia TU - Plovdiv Branch was defined and the following rules were observed in the process of data 
collection:  

- The measurements were done by the same methodology; 
- The measurements were done by the same instruments; 
- The data from the measurements were collected under the same conditions; 
- The symmetrical body parts were in the same position; 
- The data were collected at the same time (in the morning) on an empty stomach or not 

earlier than two hours after food intake.  
The  results  about  the  calculated  BMI  value  of  the  tested  students  are  given  in  Table  1  and  

Table 2 - for men and women, respectively. Dependence (1) was used for defining the BMI. The 
obtained results for the BMI are in the units of kg/m2. 

 
Table 1 

BMI of the tested students-men 
№ 1 2 3 4 5 6 

ИТМ 29,2 23,1 28,2 28,1 24,4 25,1 
 № 7 8 9 10 11 12 

ИТМ 22,8 25,6 25,9 25,4 29,3 25,5 
№ 13 14 15 16 17 18 

ИТМ 26.2 23,7 27,5 30,9 25,5 25,6 
№ 19 20 21 22 23 24 

ИТМ 31,6 24,3 25,1 27,7 24,4 26,6 
№ 25 26 27 28 29 30 

ИТМ 26,8 39,0 23,7 20,5 27,1 27,5 
№ 31 32 33 34 35 36 

ИТМ 28,6 28,2 26,5 23,4 28,6 28,3 
№ 37 38 39 40 41 42 

ИТМ 34,4 30,6 23,7 28,8 30,0 25,1 
№ 43 44 45 46 47 48 

ИТМ 24,2 27,4 24,2 24,2 28,7 29,2 
№ 49 50 51 52 53 54 

ИТМ 34,6 22,2 21,8 23,3 21,2 23,4 
№ 55 56 57 58 59 60 

ИТМ 26,4 29,2 29,5 31,3 24,1 28,1 
№ 61 62 63 64 65 66 

ИТМ 33,3 22,1 24,1 22,2 34,8 21,3 
№ 67 68 69 70 71 72 

ИТМ 27,4 21,8 28,0 19,3 27,5 26,4 
№ 73 74 75 76 77 78 

ИТМ 25,4 28,0 22,6 22,4 27,6 19,6 
№ 79 80 81 82 83 84 

ИТМ 26,3 35,9 32,2 25,0 33,1 25,3 
№ 85 86 87 88 89 90 

ИТМ 25,1 33,8 32,7 21,5 26,2 21,2 
№ 91 92 93 94 95 96 

ИТМ 25,5 26,4 36,6 24,8 28,8 24,4 
№ 97 98 99 100 101 102 

ИТМ 22,1 30,9 24,1 21,2 29,2 24,4 
№ 103 104 105 106 107 108 

ИТМ 30,1 26,8 25,7 30,9 30,0 29,5 
№ 109 110 111 112   

ИТМ 21,6 24,4 22,1 30,9   
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Table 2 
BMI of the tested students – women 

№ 1 2 3 4 5 6 
BMI 16,5 21,5 19,5 15,5 18,5 22 
№ 7 8 9 10 11 12 

BMI 15,5 21,0 19,5 20,0 20,5 21,0 
№ 13 14 15 16 17 18 

BMI 23,0 21,5 21,0 19,5 21,5 23,0 
№ 19 20 21 22 23 24 

BMI 17,0 20,0 20,5 16,5 20,5 19,0 
№ 25 26 27 28 29 30 

BMI 17,0 17,5 20,0 19,5 20,0 20,0 
 

 
Fig. 2. Frequency histogram – men  

 
 

 
Fig. 3. Frequency histogram - women 

 

 
Analysis of the obtained data was carried out by means of AdancedGrapher. 
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BMI; Height 

 
Fig. 4. BMI distribution according to the height for women  

 
Fig. 3 and Fig. 5 show BMI and the mass distribution according to the height for women. Fig. 

4.gives the legend to the graph in Fig 3.  
 

……individual values 
…….normal weight (lower limit) 

………normal weight (upper limit)  
……..linear interpolation  

…….limit of mild malnutrition 
…..limit of moderate malnutrition 

 
Fig. 5. Legend to Fig.4  

 

 
Mass; Height; individual values; interpolation curve 

 
Fig. 6. Mass distribution according to the height for women 
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Mass; Height; individual values; interpolation curve. 

 
Fig. 7 . Mass distribution according to the height for men 

 

 
 

BMI; Height; individual values; interpolation curve; normal weight (lower limit); first class 
obesity limit; second class obesity limit; normal weight (upper limit).  

Analysis of the obtained results. The analysis of the obtained results is based on the Standar  
 

Table 3 
BMI according to the World Health Organization 

 
Condition Body mass index  

Underweight  < 18,5 
Severe malnutrition  < 16,0 

Moderate malnutrition 16,0 — 16,99 
Mild malnutrition  17,0 — 18,49 

Normal weight  18,5 — 24,99 
Overweight ≥ 25,0 



 

 158 

Condition Body mass index  
Condition before obesity  25,0 — 29,99 

Obesity  ≥ 30,0 
First class obesity  30,0 — 34,99 

Second class obesity 35,0 — 39,99 
Third class obesity ≥ 40,0 

 
 

From the obtained data it can be seen that the BMI of 66% of the students-women at TU-
Sofia, Plovdiv Branch, corresponds to the standard (optimal) body mass. There are no cases of body 
mass  above  the  standard  (or  we  can  say  that  students  with  body  mass  above  the  standard  are  an  
exception). Among the rest of the cases there are ones of mild malnutrition and, by exception, of 
moderate malnutrition. Reduction of BMI by a linear dependence is observed together with increase 
of the height (Fig.2.) 

From the obtained data about students-men it can be seen that 35,7% (40 students) fall into 
the group with normal weight according to the standards of the World Health Organization – Table 
5. There are no men under the lower limit for normal weight, and 47,3% are in the group of 
students, whose condition is regarded as a condition before obesity (53 students). The rest of the 
cases are characterized by first class obesity.  

The relationships between the BMI and the height for women and men, respectively, are 
expressed by the dependencies:  

BMI = -0.0097636*x+21.2002489                                                   (2) 
BMI =   0.029492*x+21.3835364                                                     (3) 

where by х the height in cm is dеnoted. 
The interpolative dependences between mass and height defined by means of the 

AdvancedGrapher for women and men, respectively, are:  
Mass = 0.5362305*x-34.4881784                                                       (4) 
Mass = 1.0918704*x-109.7672129                                                     (5) 

where by х the height in cm is denoted. 
The obtained dependencies are linear, and together with increase in the height a relatively 

smaller mass increase is observed. This is also confirmed by the fact that together with increase in 
height there is reduction in BMI.  

The  assessment  of  the  ideal  weight  is  subjective  and  should  not  be  taken  for  granted.  It  is  
usually a bit higher than the recommended from a medical point of view.  

British specialists offer a simple and practical way for studying the body mass index – by 
means of a ribbon, a piece of string, or a measuring tape. The height is measured by one of them – 
from the top of the head to the floor. Then the ribbon or the string is bent in two and we try whether 
the obtained circle can be easily moved around our waist. If this is the case, then we have no 
problems with the body mass index. If the loop does not move freely and sticks tightly to the belly, 
then we have an obesity problem.  

So far the tests for defining the body mass index have often given erroneous readings for 
people with heavier bone construction or with more pronounced muscles. Such people are often 
described  as  people  at  risk  of  obesity,  just  like  people,  leading  sedentary  life  or  with  large  fatty  
accumulations.  

The team manager Doctor Margaret Ashwell underlines that the tests, measuring the height 
and the waist circumference are much more precise than the conventional tests for defining the 
body mass index. They better take into consideration the risk factors for obesity.  

It is good for the students both to realize the necessity of practicing physical exercises even 
after graduating from the university and to set long term goals related to independent sports 
activities for maintaining a normal body mass and a healthy BMI.  

It is necessary to prepare innovative educational and recreational sports programmes, 
guaranteeing an optimal balance between students’ workload, physical activity, age and adaptability 
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of the organism. For the purpose the system Yoga should be used for a holistic (integrated) impact 
on the body of the involved students.  

As a consequence of the insufficient physical activity on the side of the young people, as well 
as of their lifestyle, mostly related to psycho-sensory stress loading of their nervous system, the 
overweight and obesity among them reach threatening levels and definitely harm their health.  

By increasing the physical activity of the students we could build mentally healthy and able-
bodied future scientists and engineers. 
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Индекс массы тела (ИМТ) I и студентов в Софии технического университета II год, 

Пловдив отделения, был изучен с помощью методов математической статистики. Полученные 
результаты обследования были проанализированы и представлены в табличной и графической 
форме. 
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UKRAINE'S HIGHER EDUCATION AND THE BOLOGNA PROCESS 

 
The article deals with the present condition of Ukraine’s higher education system. Ukraine’s higher 

education system has a significant potential for more productively utilising the possibility of utilising its 
strong educational foundations so that its universities can compete with universities elsewhere. Ukraine 
has great possibilities for increasing its competitiveness and meeting the essential prerequisites to develop 
universities which are globally competitive. 

Keywords: higher education, quality of education, economic effectiveness, competitiveness, 
sustainability, management model, collaboration, strategic objective, labour productivity. 

 
A look at the Higher Education sector in Ukraine points toward impressive achievements 

made in the past. Drawing upon those strong foundations, this paper explores if there has been any 
challenges  which  have  not  allowed Ukrainian  universities  to  rise  to  a  higher  ranking.  Based  on  a  
selection of professional reports and academic publications this paper draws attention to possible 
steps forward to help overcome the obstacles in the way of making higher education in Ukraine 
more effective and competitive.  

Ukraine has enjoyed 7th place in terms of tertiary enrolment ratio and higher ranking in 
quality of maths and science education as well as quality of education system. In Ukraine the 
99.51% literacy rate is the same as for many advanced countries. It is known to have allocated up to 
7.4 % of Public Spending on Higher Education. In 2010, it was among states allocating the world 
highest public expenses on education, including 2.6 % of GDP spent on higher education. The 
number of students per 10,000 people rose from 432 (in 2002) to presently 602. [1] 

Another point of strength is mentioned by the Universitas 21 report which acknowledged the 
high level of gender equality in student population, access to higher education as notable 
advantages and competitive gains of the Ukrainian Higher Education system. This is something 
where much more progress can be made further. [2]  

All such indicators offer a promise of huge possibilities despite big problems faced presently. 
For example, the IT industry presently projects over $5 billion value with 500 companies, 100 e-
commerce firms and another 100 research and development companies, 2000 start-up companies 
and 50,000 engineers in the IT sector. According to an assessment made by European Commission 
under the Programme for Research & Technological Development (2007-2013) in the Information 
and Communication Technologies (ICT) within the former Soviet Union, Ukraine had developed a 
strong tradition in the fields of cybernetics, mathematics and computer science. [3]   

The above parameters could prove more impressive if similar progress could be made in areas 
such as the quality of education and its economic effectiveness which can influence (a) the 
efficiency of the employed class and (b) its contribution to national income. Such analysis may also 
invite  attention  if  there  are  any  imbalances  in  the  labour  market  and  also  to  what  is  the  true  
economic effectiveness of Ukraine’s education. This also draws attention to check if there has been 
any disproportionate emphasise to produce specialists more than their needed number in the labour 
market. The progress made in the past and potential for improvement in the future depends on how 
much effort is to make structural changes and how much attention is paid to readjusting content, 
goals, objectives, methods and technologies. [4]  

There is a need to clarify that simply educating the youth does not necessarily mean to elevate 
their competitiveness. The challenges faced by many youth include under employment and under 
payment which could lead to a lack of prospects and lack of motivation. Although there have been 
up to 800 higher education institutions in the country, their overall research contribution remains 
low when compared with Poland, Hungary and Turkey. [5]  

Higher Education reforms in Ukraine can serve as a path to renewal. Opening up to European 
partners will not only allow to review the great distances which Higher Education in Ukraine has 
covered so far but also to determine the distance which remain in order to make it more effective 



 

 161 

and competitive. It will also help Ukraine in making continuous attempts to reform and modernise 
national higher education. But this depends on the matter whether universities’ senior management 
take it as difficulties in opportunities or consider it opportunities in difficulties.   

At universities’ leadership may ensure less focus on procedures yet more on the outcomes of 
reforms. Those who are in senior higher education positions sometimes feel being dragged down by 
insufficient capabilities rather than their capacity to improve and expand and perform better. One 
reason behind that could be insufficient yardsticks to measure good practices. 

An important area which demands necessary attention is to examine to what extent the 
employability of graduates is affected because of the supply-demand mismatch in the labour 
market. [6] 

Scholars point out that many Ukrainian universities need to decide whether they wish to 
become  agents  shaping  globalisation  according  to  their  priorities.  There  is  also  a  need  to  remain  
aware about the absence for the enthusiasm to experiment. These challenges are more serious as the 
country’s provincial and national borders are facing both division and separation of social, cultural, 
economic and intellectual space in former Soviet Union. The ongoing violence and volatility 
weakens the social viability and economic vibrancy necessary to become competitive. There is a 
risk that on many performance measures Ukraine risks falling behind not just its neighbours such as 
Poland but also need to catch up with CIS states that it has been a participant. [7] 

According to the 2015 World Competitiveness Ranking highlights released by Switzerland’s 
Institute for Management Development, Eastern Europe countries showed a mixture of results. The 
Czech Republic rose from (33 to 29) while Poland ascended from (36 to 33rd position). In the 
Baltic States, Estonia slid from (30 to 31). Though Latvia slipped from (35 to 43) Lithuania gained 
in the ranking (34 to 28). There is a notable slipped noted owing to the current events in Russia (slid 
from 38 to 45) and Ukraine (slipped from 49 to 60) highlight the negative impact that armed 
conflict and the accompanying uncertainty have on competitiveness in an increasingly 
interconnected international economy. [8] 

Many Ukrainian scholars have been already drawing attention to the fact that although the 
current situation has led to big challenges, it nevertheless opens up new avenues to turn a fresh page 
towards the path of advancement. In terms of strength the Ukrainian higher education system has a 
considerable potential for increasing its competitiveness so that its universities can meet the pre-
requisites for increased world recognition. [9]   

 According to Sergiy Kurbatov, the International University Rankings provide us a picture 
and guideline about quality and standards to be developed. Without this simple picture it is 
impossible  to  identify  the  dimension  for  reforming  the  system  of  higher  education.  In  this  way,  
University rankings force educational institutions to be more relevant to contemporary reality, to 
become prepared for open competition and to make universities more attractive for the market. The 
biggest contribution of the Bologna process is that it is exposing Ukraine to the European Higher 
Education Area (EHEA). It will help Ukrainian universities to move to sustainability and efficiency. 
It is pointed out that one advantage of the globalisation is that it helps institutions and individuals to 
bring life changing shifts in their circumstances. The Bologna system can help the Ukrainian 
universities by serving as a platform of renewal engaging with such initiative allows Ukrainian 
universities an opportunity to modernise and upgrade. The Bologna Process can help Ukrainian 
universities create a wider space for academic partnership; allows them to get closer to external 
partnerships and to tap new opportunities to become more competitive. [10].    

Universities in Ukraine should take steps for validation of their academic potential and wider 
recognition of the qualification transferred. They also need to have talented people for assuring 
quality and enhancing it. The Bologna process can help them establish and expand institutional 
involvement at many levels. Partnership with management and business administration schools may 
make it possible to establish innovative for promoting industry and innovation. Such partnerships 
can help the Ukrainian universities design roadmap for connectivity, to connect for sharing and 
transferring know-how. Such partnerships will allow to strengthen intuitions and also to reinforce 
past achievement. The interaction can help Ukrainian universities to customise, adapt and adjust 
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with the future needs in mind. Closer collaboration can also prove helpful to improve the relevance 
of education to needs of the future. It can also help to harness the strengths by capitalising on new 
openings, moreover it can also facilitate develop support structures for enhancement, efficiency and 
effectiveness of higher education in Ukraine. Such collaboration can contribute connectivity, 
creativity and collaboration.  

In  the  opinion  of  V.  Satsyk,  the  absence  of  efficient  management  model  in  practice  at  
Ukrainian universities can be seen as one of the key barriers in their way to perform better in world 
rankings. Measures to make Ukrainian universities more competitive require a strategy by way of 
further research to formulate relevant strategic objectives selecting appropriate methods for their 
achievement and identifying key determinants that specific universities can improve to get higher 
ranking. Although many academics emphasize on modernisation, it must also accompany; 
improving economic performance of the universities; adapting to technological changes; and 
developing ever improving efficiency. Such an approach will make universities dynamic, adaptive 
to consumers and will prioritise innovation oriented towards entrepreneurship and market 
orientation. In many effective economies, research in higher education is seen serving as 
instruments for economic performance and growth and for attaining better competency. Thus the 
creation, diffusion and exploitation of scientific and technical knowledge will help converting 
research achievements into commercial and technological progress. [11]. 

Analyst Mariya Aleksynska advises to cast a more nuanced look at the institutional factors 
and of potential reforms to improve productivity. In the years of transition many cohorts of young 
workers arriving at the labour market were not adequately educated to fully respond to the new 
labour demands. For many years the education system continued to over produced service cadres 
while the economy needed more skilled workers. She points out to education, job mismatch which 
is coupled with chronic under investment and lack of modernisation in the industrial sector. Also 
continuing slow restructuring and persistent over staffing and outdated management are among the 
factors responsible for aggregate low productivity. Institutional interventions should aim at 
improving educational quality, adjusting curricula to the new market need and also at involving 
enterprises in the development of curricula. Incentives should be encouraged so that firms can 
provide apprenticeship, training and internship opportunities so to create bridges between the world 
of education and employment. Other needed steps must include re-training of professionals; the 
modernisation of state enterprises and increased public private initiatives. [12] 

According to economist, Olga Kupets, a high incidence of education-job mismatch in Ukraine 
raises important issues about spending on higher education in its current shape, the performance of 
adult learning, retraining and upgrading of skills. It also draws attention to the way labour market 
functions, and, also to the degree labour market information is provided to make job seekers 
successful as well as efficient. This situation also points out towards the decreasing comparative 
advantage  of  post  socialist  countries  in  terms  of  the  stock  of  human capital  as  well  as  long  term 
consequences of mismatch between education and employment from the perspective of future, 
demographic trends. [13] 

According to a World Bank report, between 2012 and 2035, the Ukrainian labour force may 
shrink by more than 15%. To compensate this decline and for insuring that life standards do not 
change, it will become increasingly necessary to keep labour productivity rise steadily. For this it is 
necessary  to  avoid  skill  waste,  underutilisation  of  labour  and  low mobility  of  the  work  force.  All  
such factors make it necessary that Ukraine proceed to become more competitive and connected 
with knowledge based and innovation led economy. Strengthening co-operation between education 
and labour market institutions, it is essential to have a better anticipation about skills change so for 
avoiding skill mismatches and labour underutilisation at a time when the economy is shrinking 
rapidly and aging population. [14]  

In early 2000s while the world average of young people leaving school and joining a college 
was 60%. In Ukraine, it was 76% (Kremin 2004). In recent years, Ukrainians are experiencing an 
increasing need for acquiring competitive qualification to find their deserving place in the regional 
job market. However, providing increased access to college education in itself is not sufficient 
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towards creating the possibilities for efficient management of human resources and directing them 
towards higher generation of growth revenue and national income. [15] 

Ukraine’s higher education system has a significant potential for more productively utilising 
the possibility of utilising its strong educational foundations so that its universities can compete 
with universities elsewhere. Ukraine has great possibilities for increasing its competitiveness and 
meeting the essential pre requisites to develop universities which are globally competitive.  

Despite the fact that presently it is lower than many developed countries in terms of 
competency. Some experts suggest that it usually takes 25 to 30 years for economic growth to 
happen after reforms are made in education system. Applying this thesis to Ukrainian condition we 
can assume that providing a full scale educational reform, Ukrainian education system will blossom 
in a few decades and grow above producing raw or low-tech goods. [16]  

More government support is needed in the Ukrainian IT industry, in order to give domestic 
companies a competitive edge on the global market and a lot of areas in the ICT sector still remain 
underinvested. However the Government is aware of the needs of the sector and has started placing 
high priorities in its policies concerning the ICT development of the country. The current pace of 
industrial  development  and  the  global  economic  situation  according  to  some  experts  will  most  
likely allow Ukraine to achieve $10 billion mark in annual IT exports by 2018. On grounds of the 
above mentioned one may conclude that there is a growing demand for IT services and products not 
only on the domestic market but also on the international market. [17]  

In recent years, Higher Education experts in Ukraine have looked into a diverse range of 
approaches to education reform. Some of which had an experimental character. The challenges 
faced by the academia include: under employment and under payment, unsupportive working 
condition, outdated equipment, all of which continue to pose as obstacles to progress which keep 
many proposals merely as plans or just recommendations. There is a need for intensifying and 
accelerating Ukrainian universities interaction with the knowledge society and knowledge economy 
in Europe. [18]  

To sum up, Ukrainians have shown resilience as their society has gone through change and 
crisis, political competition and military conflict. These factors have affected the real scope 
educational innovation, consistency and continuity. There are some who see education in Ukraine 
not as a priority which determines economic growth but as something posing a burden on the 
economy. In recent years, Ukrainians are experiencing an increasing need for acquiring competitive 
qualification to find their deserving place in the regional job market. However, providing increased 
access to college education in itself is not sufficient towards creating the possibilities for efficient 
management of human resources and directing them towards higher generation of growth revenue 
and national income. 

Finally, there is need for better governance, improved standardisation, more dialogue, 
efficient benchmarking and an increased exchange of good practices. Ukraine’s participation in 
regional integration processes can help it increase its educational competitiveness in conditions of 
preserving the best traditions of its national education system.  
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СИСТЕМА ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС 

 
В статті розглядається сучасний стан системи вищої освіти в Україні. Система вищої 

освіти в Україні має значний потенціал для більш ефективного використання можливостей 
свого освітнього потенціалу. Українські університети можуть конкурувати з університетами 
зарубіжних країн. Україна має більші можливості для підвищення своєї конкурентоздатності та 
умови для розвитку університетів, котрі будуть конкурентноздатними на світовому ринку. 

Ключові слова: вища освіта, якість освіти, економічна ефективність, 
конкурентоздатність, стійкий розвиток, модель адміністративного управління, 
співробітництво, стратегічна ціль, продуктивність праці. 

 
проф. Наджам Аббас 

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ И БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС 
 
В статье рассматривается современное состояние системы высшего образования в 

Украине. Система высшего образования Украины имеет значительный потенциал для более 
эффективного использования возможностей своего образовательного потенциала. Украинские 
университеты могут конкурировать с университетами других стран. Украина имеет большие 
возможности для повышения своей конкурентоспособности и условия для развития 
университетов, которые будут конкурентоспособными на мировом рынке. 

Ключевые слова: высшее образование, качество образования, экономическая 
эффективность, конкурентноспособность, устойчивое развитие, модель административного 
управления, сотрудничество, стратегическая цель, продуктивность труда. 
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УДК 378                                                к.пед.н., проф. Безносюк О.О. (КОГПА-ВІКНУ) 
 

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ 
 
Сучасні економічні та суспільні відносини потребують пошуку нових шляхів розв'язання 

проблеми об'єктивного оцінювання якості освіти, надання теоретичного обґрунтування 
показникам, критеріям якості та методам, які при цьому застосовуються. Саме це спричинило 
нагальну необхідність розвитку та удосконалення системи оцінювання якості освіти і 
створення національної системи моніторингу якості освіти. Ключова роль у системі освіти 
належить викладачу. Саме через діяльність педагога реалізується державна політика, 
спрямована на зміцнення інтелектуального та духовного потенціалу нації, розвиток 
вітчизняної науки і техніки, збереження та примноження культурної спадщини. У такому разі 
управління якістю — процес приведення системи до деякого стандарту — процес здійснення 
всіх функцій управління для досягнення заданих показників. Тому особливого значення набуває 
управління якістю освіти, якістю діяльності освітнього закладу. 

Ключові слова: освіта, студент, моніторинг, оцінювання, якість. 
 

Якість освіти є тим показником, за яким визначається ефективність функціонування 
системи освіти будь-якої держави на будь-якому етапі її розвитку, особливо у період 
реформування. Якість здобутої людиною освіти, зокрема середньої, завжди була і 
залишається в полі зору політиків, оскільки певною мірою визначає й майбутній 
інтелектуальний потенціал країни, її подальший економічний і політичний розвиток, 
забезпечує державі певний авторитет на міжнародній арені, її конкурентоспроможність і 
самостійність[1, с.4]. 

Реформування системи освіти в Україні, що відбувається протягом останніх років під 
впливом соціально-політичних, економічних та геополітичних процесів, значною мірою 
відбилося на системі освіти країни, у тому числі й на системі управління освітою та її якістю. 

У Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті відзначена велика 
роль освіти у сучасному суспільстві і визначені зобов'язання держави щодо забезпечення 
всім громадянам доступу до якісної освіти. У документі зазначено, що «освіта є стратегічним 
ресурсом поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення 
авторитету і конкурентоспроможності української держави на міжнародній арені. Освіта і 
наука є найголовнішими умовами утвердження України на світовому ринку високих 
технологій» [2, с.5]. 

Сучасні економічні та суспільні відносини потребують пошуку нових шляхів 
розв'язання проблеми об'єктивного оцінювання якості освіти, надання теоретичного 
обґрунтування показникам, критеріям якості та методам, які при цьому застосовуються. 
Саме це спричинило нагальну необхідність розвитку та удосконалення системи оцінювання 
якості освіти і створення національної системи моніторингу якості освіти. 

Перш ніж розглядати якість освіти як об'єкт моніторингу, здається доцільним з'ясувати 
ще раз, що ми розуміємо під поняттями «освіта», «якість», «якість освіти». Адже аналіз і (за 
необхідності) уточнення понятійно-категоріального апарату та термінології – визначальна 
методологічна вимога до будь-якого соціального педагогічного явища, тим паче до такого, 
яким є створення системи моніторингу якості освіти як складової частини системи 
державного управління якістю освіти. 

Безумовно,  центральним поняттям є поняття «освіта».  При всій,  здавалось би,  
усталеності й тривалості поняття «освіта», зміст його все ще потребує серйозного наукового 
аналізу, обґрунтування та усвідомлення.  

У Національній доктрині розвитку освіти в Україні наголошується на тому, що «освіта 
– основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорука майбутнього України. 
Вона є визначальним чинником політичної, соціально-економічної, культурної та наукової 
життєдіяльності суспільства. Освіта відтворює і нарощує інтелектуальний, духовний та 
економічний потенціал суспільства. Освіта є стратегічним ресурсом поліпшення добробуту 
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людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету та 
конкурентоспроможності держави на міжнародній арені [2, с. 5]. 

Освіта є пріоритетною сферою в соціально-економічному, духовному та культурному 
розвитку Української держави. Ключова роль у системі освіти належить викладачу. Саме 
через діяльність педагога реалізується державна політика, спрямована на зміцнення 
інтелектуального та духовного потенціалу нації, розвиток вітчизняної науки і техніки, 
збереження та примноження культурної спадщини. 

Саме освіта як найбільш технологічна і рухлива частина культури, образно кажучи, 
тримає руку на пульсі людини, цінностей та ідеалів, особистісного і суспільного світогляду, 
поведінкових пріоритетів і конкретних вчинків. Саме освіта, по самій своїй суті працюючи 
на майбутнє, закладає основи майбутніх (прийдешніх) змін у суспільстві, визначаючи врешті 
решт її розвиток у прогресивному або, навпаки, у регресивному напрямку [3, с. 137]. 

Освіта – духовне обличчя людини, яке складається під впливом моральних і духовних 
цінностей, що є надбанням її духовного кола, а також процес виховання, самовиховання, 
впливу, шліфування, тобто процес формування «обличчя» людини. При цьому головним є не 
обсяг знань, а поєднання останніх з особистісними якостями, уміннями самостійно 
розпоряджатися своїми знаннями[1, с.43]. 

Говорячи про моніторинг науково-педагогічного забезпечення якості освіти, необхідно 
дати відповідь на запитання: що ми розуміємо під якістю та якістю освіти? 

Якість - філософська категорія, що виражає невіддільну від буття об'єкта його істотну 
визначеність, завдяки якій він є саме цим, а не іншим об'єктом. Якість відбиває стійкі зв'язки 
складених елементів об'єкта, характеризує його специфіку, що дає можливість відрізняти 
один об'єкт від інших. Саме завдяки якості кожен об'єкт існує та мислиться як щось 
відмежоване від інших об'єктів.  Разом з тим якість виражає і те загальне,  що характеризує 
весь клас однорідних об'єктів. 

Для визначення якості скористаємося концепцією якості продукції Міжнародної 
організації по стандартизації (стандарт ISO-8402): якість –це сукупність властивостей та 
характеристик продукції або послуг, які надають їм здатності задовольняти потреби, які є або 
які будуть. Ці стандарти ввели також такі поняття, як забезпечення якості, управління 
якістю, поклали початок сертифікації системи якості, під якою розуміється сукупність 
організаційних структур, відповідальності, процедур, процесів і ресурсів, що забезпечують 
загальне управління якістю[1, с.44]. 

Особливість освіти є більш складною, ніж для продукції, структурою споживачів 
результатів освітньої діяльності – освітньої продукції. Споживачами освітніх послуг та 
продукту освітньої діяльності є як самі учні, студенти, їхні батьки, підприємства, на яких 
будуть працювати як фахівці,  так і суспільство та держава в цілому,  які 
використовують(ефективно чи неефективно) цей потенціал. У зв'язку з цим якість освіти 
можна визначити як: сукупність властивостей та характеристик освітнього процесу, які 
надають йому спроможність формувати такий рівень професійної та громадської 
компетентності, який задовольняє потреби, які є або які будуть, громадян, підприємств і 
організацій, суспільства та держави [4, с. 8]. 

Законом України «Про вищу освіту»  подане визначення якості вищої освіти,  як 
«сукупності якостей особи з вищою освітою, що відображає її професійну компетентність, 
ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість й обумовлює здатність задовольняти як 
особисті духовні і матеріальні потреби, так і потреби суспільства», а також окремо якості 
освітньої діяльності, як «сукупності характеристик системи вищої освіти та її складових, яка 
визначає її здатність задовольняти встановлені і передбачені потреби окремої особи або (та) 
суспільства». 

Якісна освіта вважається сьогодні міжнародною спільнотою як одна із необхідних умов 
успішного розвитку будь-якої країни. Міжнародне співтовариство нині хвилюють питання 
якісної освіти з проекцією на на-буття молоддю життєвих компетентностей, успішне 
входження у сучасне суспільство та гендерну рівність [5]. 
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Якісна освіта розглядається як інструмент соціальної і культурної злагоди та 
економічного зростання на шляху до розбудови більш конкурентоспроможної та динамічної 
спільноти Європейського Союзу. Тому однією з цілей ЄС у галузі освіти є підвищення якості 
освітніх систем країн-членів. 

Проблемі якості освіти приділяється значна увага і у Сполучених Штатах Америки, 
особливо у контексті Закону «No Child Left Behind»(2002 p.), який акцентує увагу на 
необхідності підвищення якості освіти шляхом розбудови національної системи 
відповідальності за результати навчання[1, с.45]. 

Базовим поняттям якості освіти, безумовно, є якість знань. Поняття «якість знань» 
передбачає співвіднесення видів знань (закони, теорії, прикладні, методологічні, оцінювальні 
знання) з елементами змісту освіти і тим самим з рівнями засвоєння. Якість знань має такі 
характеристики: повноту – кількість програмних знань про об'єкт вивчення; глибину –
сукупність осмислених студентами зв'язків і відношень між знаннями; систематичність – 
осмислення складу певної сукупності знань у їхніх ієрархічних і послідовних зв'язках; 
системність – осмислення студентом місця знання в структурі наукової теорії; оперативність 
– вміння користуватися знаннями в однотипних ситуаціях; гнучкість – вміння самостійно 
знаходити варіативні способи застосування знань у змінених умовах; конкретність – вміння 
розкласти знання на елементи; узагальненість – уміння подати конкретне знання в 
узагальненій формі. 

Поняття якості освіти є достатньо широким, оскільки охоплює якість навчання, 
виховання та розвитку особистості як результат освітньої діяльності[1, с.46]. 

На жаль, на сьогодні відсутня зрозуміла педагогічна інтерпретація якості освіти, не 
розроблені механізми відстеження реалізації цього державного замовлення. Поняття «якість 
освіти» не має чіткого визначення; представники багатьох наук виділяють в змісті цього 
питання ознаки, специфічні для своєї галузі знань, шо ускладнює вироблення загальних 
підходів до його визначення і його сутності, і адекватних критеріїв оцінювання. 

Приміром, на думку С Є. Шишова та В.О. Кальней, якість освіти це педагогічна 
категорія, що характеризує ступінь досягнення поставлених в освіті цілей та завдань, якість 
освіти визначається сукупністю показників, що характеризують різні аспекти навчальної 
діяльності освітнього закладу: зміст освіти, форми і методи навчання, матеріально-технічну 
базу, кадровий склад тощо, які забезпечують розвиток компетенцій молоді, що навчається» 
[6, с.71]. 

Г.М. Петровський зазначає, що в статистичному плані якість освіти – це ступінь 
відповідності конкретного освітнього результату ідеальній моделі результату діяльності 
освітньої системи, побудованої із урахуванням суспільних та державних вимог цих 
результатів [7,  с.  256].    Певна група дослідників поділяють думку про те,  що якість освіти 
можна тлумачити як ступінь задоволення учасників освітнього процесу, наданими 
навчальним закладом освітніми послугами або ступінь досягнення поставлених освітніх 
цілей і завдань. Поняття якості освіти 'включають і якість підготовки кадрів, і якість 
фінансових умов, якість технологій та якість концептуального курсу управління, тобто все 
те, що впливає на якість «продукції» вищої школи, а «продукцією» вишу є випускник, який 
має освіту кращої чи гіршої якості. 

Моніторинг якості освіти передбачає оцінювання таких основних складових, як: 
а) ресурси, що вкладаються в освіту (стан вузівських будівель, вузівське обладнання, 

забезпечення навчальними матеріалами, кількість викладачів, співвідношення «студент – 
викладач», витрати на освіту); 

б) освітній процес (навантаження викладачів, розподіл годин по предметах або 
предметних лініях, структурування змісту освіти та навчальних програм); 

в)  результати,  що їх продукує освітня система (досягнення студентів з ключових 
дисциплін, кількість студентів, які склали випускні іспити, професійний успіх тощо). 

У зв'язку з розробкою національної системи якості освіти і введенням державних 
стандартів стає актуальною проблема створення системи моніторингу в закладах освіти. 
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Моніторингова модель в системі управління освітою складається з чотирьох підсистем, 
які відображають різні види та сторони діяльності закладів освіти.  У кожній з них 
передбачається комплекс моніторингових досліджень. У першій педагогічній підсистемі 
проводиться моніторинг різних видів діяльності студентів: аналіз відвідування навчальних 
занять; рівень навчальних досягнень; тематична атестація; навчальні практики; 
працевлаштування випускників. 

Друга підсистема – науково-методична– передбачає моніторинг: методичної та 
експериментальної роботи; кадрового складу викладачів; науково-методичного забезпечення 
навчального процесу; навчально-методичного забезпечення викладання базових дисциплін 
та варіативних курсів; рівня викладання базових дисциплін; виконання навчального плану та 
навчальних програм. 

Моніторинг третьої соціальної підсистеми включає оцінку діяльності закладів освіти з 
соціальних питань: охорона здоров'я студентів та викладачів; дотримання в навчальних 
лабораторіях правил техніки безпеки. 

У четвертій, економічній, підсистемі оцінюється матеріально-технічне забезпечення 
навчальних лабораторій. ' 

Ми згодні з думкою дослідниці,  що функції моніторингу якості освіти виглядають 
просто, але реалізувати його досить складно. За умови правильного застосування він може 
допомогти досягнути бажаних результатів. Але існує висока ймовірність його хибної 
реалізації. Наведемо кілька реальних шляхів, які, на наш погляд, дозволять уникнути 
помилок [8, с. 28].  

По-перше, існує ризик використання моніторингу для інструментального контролю. 
Посадові особи можуть скористатися інформацією для того, щоб узаконити свою владу над 
вишами та викладачами, що не є умовою проведення моніторингу. Головна мета отриманої 
інформації – постійно провадити поінформоване, а також критичне обговорення про засоби 
та цілі освіти [9]. 

По-друге, системи моніторингу зазвичай розвиваються через процес пошуку 
компромісу, тобто влада ґрунтується на низці спільних поглядів. Водночас моніторинг 
передбачає встановлення цілей та стандартів, тому виникає потреба розмежування головних 
і другорядних питань. Окреслені цілі та стандарти зосереджуються на вимірюванні 
конкретних результатів (часто це показники досягнень студентів), а інші цілі та завдання 
вишу можуть залишитися неоціненими. Виникає запитання: які саме результати вимірювати. 
З прагматичних міркувань схиляємося до обмеження системи моніторингу такими даними, 
до яких можна отримати доступ чи зібрати їх невеликим коштом. Безперечно, якби система 
моніторингу базувалась тільки на даних стандартизованих тестувань із кількох основних 
предметів, ми б недалеко зайшли у розумінні цілісної картини. ВНЗ намагаються закріпити 
якісь цінності, прагнуть одержати додаткові результати, які не так просто виміряти. Тому 
постає проблема збалансованого поняття результатів освіти. Потрібно також запровадити 
сприятливу науково-дослідницьку політику, яка б підтримувала систему моніторингу [10]. 

По-третє, постає проблема оперативного структурування інформації, яке можливе 
лише за умови впровадження інформаційних технологій, які дозволяють охопити всі види 
показників, мінімізувати проблему браку інформації та обробляти її впродовж навчального 
року, що сприятиме своєчасному коригуванню виявлених недоліків у даній системі. Саме 
інформатизація управління забезпечить якісно новий рівень інформаційної підтримки всіх 
учасників освітнього процесу, виключить стихійність і невизначеність у використанні 
інформації та гарантує оперативне надходження інформації того виду і форми (оптимальної 
за обсягом і змістом), яка в даний час необхідна керівникові [11, с.6]. 

Таким чином, для підвищення якості освіти необхідна цілеспрямована робота щодо 
вдосконалення як внутрішніх, так і зовнішніх компонентів. 

Внутрішні та зовнішні аспекти оцінювання якості освіти виокремлює у своїх 
дослідженнях також Кристофер Болл. На його думку, ці два виміри необхідні у зв'язку з тим, 
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що оцінка якості освіти має як утилітарний вимір, так і вимір, пов'язаний з розвитком 
інтелекту, компетентності і творчого потенціалу студента [12, с. 27]. 

Аналіз сучасної літератури свідчить,  що найбільш поширеною є думка про те,  що 
якість освіти –  це відповідність певній нормі,  стандарту.  Іншими словами,  якість визначає 
корисність, цінність об'єктів, їх здатність задовольнити певні потреби або реалізувати певні 
цілі,  норми,  тобто виражає адекватність вимогам,  потребам,  нормам.  Але разом з тим 
поняття норми не є абсолютним, незмінним, фіксованим. Ці норми зазнають постійних змін, 
набувають нових меж, якостей тощо. Отже, категорія «якість освіти» переглядається, 
змінюється залежно від умов, вимог суспільства та часу. 

Узагальнюючи різні означення категорії, ми пропонуємо якість освіти тлумачити як 
певну сукупність властивостей та характеристик освітнього процесу, що надають йому 
здатність формувати такий рівень професійної компетентності, який задовольнить потреби 
громадян, підприємств і організацій, суспільства і держави в цілому. У широкому розумінні 
зміст термін  «якість освіти» можна розуміти як певну збалансовану відповідність освіти(як 
результату, як процесу і як освітньої системи) численним потребам, цілям, умовам і 
стандартам. У вузькому ж – це якість освітньої підготовки студентів[1, с.51]. 

Якість освіти – надто складне і багатогранне поняття.  
Компоненти структури якості освіти: 
— якість навчального процесу як результату педагогічної діяльності; 
— якість навчально-методичного забезпечення (освітніх програм та навчальної 

літератури, підручників і посібників); 
— якість професійної підготовки і кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

кадрів; 
— якість ресурсного забезпечення та навчального середовища, в якому відбувається 

освітній процес (правового, фінансового, кадрового, науково-методичного, матеріально-
технічного); 

— якість особистісних рис і здібностей студентів; 
— якість та ефективність державно-громадського управління освіти; 
— якість проведення, інтерпретації результатів моніторингових досліджень у системі 

освіти. 
Нерідко терміни «моніторинг» і «оцінювання» ототожнюють. Однак ці поняття не є 

синонімами. 1. Є. Булах, автор загальноприйнятого визначення поняття оцінювання освіти, 
вважає, що це систематичне збирання і тлумачення фактів, за якими йде наступний етап 
судження про їхню цінність і відповідне планування подальших дій [4, с.78]. Отже, 
оцінювання дає змогу формувати судження про цінність на основі фактів, отриманих через 
вимірювання ознак,  рис,  явищ,  а результати пов'язують з якоюсь метою чи цінностями,  
встановленими для навчальної діяльності.. 

Н.  С.  Буркіна,  Т.  О.  Лукіна вказують також на спорідненість понять «моніторинг»  і 
«оцінювання» через призму порівняльних спостережень. Автори додають, що для переходу 
від екстенсивного зростання освіти до якісної системи навчання велике значення мають 
оцінювальні і порівняльні спостереження. Дослідники стверджують, і ми з ними 
погоджуємось, що порівняльні моніторингові дослідження збагачують експериментальний 
досвід, що є необхідним для вдосконалення системи оцінювання успішності, виявляють 
чинники, які впливають на розвиток особистості. Вони підвищують ймовірність 
розповсюдження нових ідей, вдосконалення всієї системи освіти, розширюють 
дослідницький потенціал країни [13, с. 2]. Автори ототожнюють поняття «моніторинг», 
«оцінювання», «спостереження» і «дослідження». 

Щодо понять «моніторинг» і «оцінювання» нами зроблено висновок, що процес 
оцінювання є одним зі складових моніторингу в педагогічному процесі. ' 

Ми вважаємо, що моніторинг і оцінювання – це споріднені речі, проте між ними існує 
суттєва відмінність. Моніторинг передбачає систематичне збирання фактів про контекст, 
вхідні ресурси, процеси і результати в системі освіти. Оцінювання передбачає застосування 
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зібраних даних для того, щоб сформувати оціночне судження про ситуацію. Оцінювання 
якості освіти як інструмент державного управління освітою має здійснюватися з метою: 

— удосконалення педагогічних засобів; 
— визначення результативності навчання та виховання студентів; 
— порівняння навчальних закладів, встановлення рейтингу; 
— визначення ефективності використання коштів; 
— планування та прогнозування розвитку освітньої галузі; 
— формування освітньої політики; 
— визначення престижності та конкурентоспроможності національної системи освіти. 
Отже, моніторинг якості освіти є ефективним засобом отримання інформації про 

функціонування освітньої системи та її компонентів. 
У той же час Україна, розбудовуючи власну систему моніторингу якості освіти, має під 

час використання міжнародного досвіду враховувати наявні традиції та існуючий досвід. 
Акцент у цьому контексті повинен бути зроблений на складову результатів, що їх продукує 
освітня система, що відповідатиме новітнім світовим тенденціям розвитку моніторингових 
процедур. Це стане запорукою успішного запровадження національної системи. 

Наведені вище тлумачення поняття «якість освіти», незважаючи на відмінності в їх 
змісті,  мають спільну,  на наш погляд,  ідею,  основоположну ознаку,  а саме більшою чи 
меншою мірою концептуально охоплюють такі сфери: 

— якість людини; якість освіти; 
— якість освітніх технологій. 
Кожна з цих складових має,  у свою чергу,  складну структуру.  На думку О.  Субетто,  

автора концепції синтетичної кваліметрії (науки про вимірювання якості об'єкта), якість 
людини – не просто складна категорія. Вона є ключовою для розуміння категорії і проблеми 
якості освіти, побудови інструментарію діагностики якості і кваліметричного моніторингу в 
освітніх системах на базі методології синтетичної кваліметрії. 

У кваліметрії людини та освіти діє принцип:  кваліметрія людини становить «ядро»  
кваліметрії освіти. Кваліметрія людини в освіті має такі напрями: 

— кваліметрія студента як особистості; 
— кваліметрія знань студента; 
— кваліметрія діяльності особистості студента; 
— кваліметрія культури особистості студента; 
— кваліметрія освітньої підготовки; 
— кваліметрія професійної підготовки [12, с. 29]. 
Якість освіти визначається на основі державних стандартів освіти та оцінки 

громадськістю освітніх послуг. 
У такому разі управління якістю – процес приведення системи до деякого стандарту – 

процес здійснення всіх функцій управління для досягнення заданих показників. Тому 
особливого значення набуває управління якістю освіти, якістю діяльності освітнього закладу. 

Відповідно до положень Національної доктрини розвитку освіти необхідно 
переосмислити підходи до управління якістю освіти. Основою стає система моніторингу 
ефективності управлінських рішень та її вплив на якість освітніх послуг на всіх рівнях. 
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Современные экономические и общественные отношения требуют поиска новых путей  

решения проблемы объективного оценивания качества образования, предоставления 
теоретического обоснования показателям, критериям качества и методам, которые при этом 
применяются. Именно это повлекло крайней необходимости развития и совершенствования 
системы оценки качества образования и создание национальной системы мониторинга 
качества образования. Ключевая роль в системе образования принадлежит преподавателю. 
Именно из-за деятельности педагога реализуется государственная политика, направленная на 
укрепление интеллектуального и духовного потенциала нации, развитие отечественной науки и 
техники, сохранения и приумножения культурного наследия. В таком случае управление 
качеством - процесс приведения системы к некоторому стандарту - процесс осуществления 
всех функций управления для достижения заданных показателей. Поэтому особое значение 
приобретает управление качеством образования, качеством деятельности образовательного 
учреждения. 

Ключевые слова: образование, студент, мониторинг, оценка, качество. 
 

Ph.D. Beznosyuk A.A. 
EDUCATION QUALITY MONITORING 

 
Modern economic and social relations need to find new ways of solving the problem of objective 

evaluation of the quality of education, providing theoretical justification indicators, quality criteria and 
methods thus apply. That is what caused the urgent need for the development and improvement of 
education quality evaluation and establishment of a national system for monitoring the quality of 
education. A key role in the system of education belongs to the teacher. Through teacher activities 
implemented state policy aimed at strengthening the intellectual and spiritual potential of the nation, the 
development of national science and technology, conservation and enhancement of cultural heritage. In 
this case, quality management - the process of bringing the system to a certain standard - the 
implementation of management functions to achieve the set targets. Therefore, special importance is 
education quality management, quality of educational institutions. 

Key words: education, student, monitoring, evaluation, quality. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ 
СИЛОВИХ СТРУКТУР ДО ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ 

 
У статті розглядаються основні тенденції конфліктності та причини конфліктів, що 

виникають у військовому середовищі, педагогічні умови та рекомендації щодо підготовки 
майбутніх офіцерів силових структур для роботи в цих умовах і подолання конфліктних 
ситуацій у військових колективах. 

Ключові слова: психологічна готовність, навчальна діяльність, конфлікт, середовище, 
профілактика, знання, уміння, навички. 

 
Постановка проблеми. Проблематика конфліктної взаємодії була актуальною 

впродовж усього існування людської цивілізації, адже розвиток соціуму є безперестанним 
створенням та подоланням конфліктних ситуацій. Конфліктна взаємодія особливо гостро 
відчувається в перехідні та кризові моменти розвитку людства (адже численні війни та 
революції є по суті конфліктами найвищої міри напруженості). Упродовж доволі значного 
відрізку часу головним виявом конфлікту вважалася збройна боротьба,  що пояснюється 
відсутністю вагомих важелів цивілізованого розв'язання конфліктів. У радянські часи 
існувала тенденція до приглушення та знецінення конфліктів, що зумовлювалось 
концепціями «єдиного радянського народу» та побудови безкласового суспільства. Утім, це 
аж ніяк не свідчило про безконфліктність радянського суспільства. Демократичному 
врядуванню властиве цивілізоване ставлення до конфліктів, згідно з яким конфліктна 
взаємодія розглядається як «норма» людського спілкування.  

Формування конфліктології як окремої науки пов’язується з утвердженням практики 
демократичного врядування і припадає на другу половину ХХ ст. Воно пов’язується 
передусім з іменами Л. Козера  (Л. Козьера) та Р. Дарендорфа, які обґрунтували ідею 
позитивної функції соціального конфлікту (концепція «позитивно-функціонального 
конфлікту») та теорію «конфліктної моделі суспільства». На початок  ХХІ ст. конфліктологія 
вже міцно утвердилася як один з важливих напрямків дослідження соціуму,  що 
підтверджується і фактом присудження Т. Шеллінгу Нобелівської премії за опрацювання 
конфліктологічної концепції «гри» з нульовою та ненульовою сумою. 

Разом з тим, аналіз проблеми психологічних особливостей конфліктної поведінки  
суттєво пов'язаний із конфліктом як формою взаємодії між людьми; зумовлений 
психологічними причинами, що викликають конфліктну поведінку; розкриває сутність 
конфліктної особистості як джерела міжособистісних конфліктів. 

Аналіз діяльності офіцера силових структур надає можливість визначити, що офіцер, 
окрім спеціально-професійних якостей, повинен мати якості вмілого організатора, керівника 
діяльності військового колективу. Крім того, він має бути кваліфікованим педагогом, умілим 
і чуйним вихователем, нести повну відповідальність за військову дисципліну та 
психологічну підготовку своїх підлеглих [13, с.30–34].   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ознайомлення з літературою на теми 
конфліктної взаємодії доцільно розпочати зі студіювання праць мислителів та теоретиків з 
обраної проблематики. При цьому слід враховувати, що первинні напрацювання на теми 
конфліктів тісно пов’язані із зародженням системних знань про матерію, суспільство та його 
розвиток. Давні греки, наприклад, поставили питання про конфліктну взаємодію в руслі 
вчення про протилежності та їх роль у виникненні речей. Геракліт характеризував рух як 
процес, який відбувається внаслідок боротьби протилежностей, а соціальний конфлікт 
змальовував у вигляді війни – «основи усього сущого» («Війна – батько всього і цар 
всього…»). Арістотель основне джерело конфліктів вбачав у відмінностях між окремими 
особами і групами людей, наголошуючи на позитивній ролі держави у вирішенні конфліктів 
(«Держава є інструментом примирення людей»; «Людина поза державою агресивна і 
небезпечна»). 



 

 174 

Необхідно зазначити, що на сьогодні окремі чинники вирішення міжособистісних і 
педагогічних конфліктів досліджували О.М. Поєнко, психологічні особливості конфліктів у 
процесі спільної навчальної діяльності студентів – І.А. Коваль, особистісні детермінанти 
вирішення конфліктних ситуацій у пізньому юнацькому віці – Н.О. Макарчик, психологічні 
засоби подолання конфліктів педагогів із старшокласниками – І.Л. Родзевич. Проблеми 
підготовки офіцерів до розв’язання конфліктів були предметом вивчення багатьох учених. 
Зокрема, це роботи І.В. Ващенка – про конфлікти в діяльності працівників органів 
внутрiшнiх справ та шляхи їх подолання А.К. Кротова – про підготовку офіцера до 
вирішення конфліктних ситуацій у військовому колективі, Є.М. Потапчука – про особливості 
психопрофілактики міжособистісних конфліктів у сім’ях військовослужбовців, С.А. 
Чистякова – про внутрішньоособистісні конфлікти та особливості їх психопрофілактики і 
психокорекції у курсантів ВВНЗ,  А.М.  Ячного про соціальне регулювання конфліктів 
військової організації в умовах сучасного українського суспільства. Є.М. Потапчук 
досліджував проблему міжособистісних конфліктів у такій специфічній сфері їх вияву, як 
сім’я військовослужбовця. Учений розробив методику психопрофілактики міжособистісних 
конфліктів у сім’ях військовослужбовців. Ця методика передбачає формування 
психологічної готовності подружжя до конструктивного вирішення конфліктних ситуацій у 
членів сім’ї з метою зменшення кількості деструктивних зіткнень та їх негативного впливу 
на оперативно-службову діяльність військовослужбовців[11].  

Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення педагогічних умов 
формування конфліктологічної готовності курсантів вищих військових навчальних закладів.  

Конфліктологічну готовність як особистісну якість потрібно формувати впродовж 
усього періоду навчання військового фахівця у ВВНЗ.  Це обґрунтування основних 
педагогічних умов і напрямків цієї роботи у ВВНЗ. За визначенням, поданим у 
Філософському енциклопедичному словнику, «умова» – те, від чого залежить щось інше, 
суттєвий компонент комплексу об’єктів…»  [14,с.707].  Умови,  як правило,  є чимось 
зовнішнім для явища, на відміну від більш широкого поняття «причини», що містить як 
зовнішні, так і внутрішні чинники. У педагогіці прийнято вважати, що умови, які самі по 
собі не є причиною подій,  водночас підсилюють або послабляють дію причин.  З таких 
позицій умови можна визначити як чинники, обставини, від яких залежить ефективність 
функціонування педагогічної системи. Сучасна дидактика трактує умови як сукупність 
чинників, компонентів навчального процесу, що забезпечують успішність навчання [9, с 43–
46]. 

І. П. Подласий веде мову про внутрішні умови (фізіологічні та психічні властивості 
організму) та зовнішні (оточення, середовище, в якому живе людина) [10, с.75]. У теорії 
виховання умови розглядають як середовище, у якому відбуваються ті чи інші педагогічні 
процеси. Поняття «педагогічні умови» ми визначаємо як сукупність об’єктивних 
можливостей, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу у ВВНЗ, змістом і 
методами навчання, матеріальними витратами на нього, а також можливістю врахування й 
оцінювання індивідуально-психологічних якостей курсантів, що забезпечують успішність 
формування їх конфліктологічної готовності. 

Виклад основного матеріалу. Особливості організації роботи щодо формування 
конфліктологічної готовності майбутніх військових фахівців в умовах ВВНЗ досліджував А. 
К.  Кротов [5].  Він вважає,  що для цього необхідно створити і реалізувати спеціальні 
особистісно-орієнтовані курси, які були б складовими психолого-педагогічної підготовки. 
Вчений розробив спеціальний курс орієнтований на формування в майбутніх офіцерів знань, 
умінь та навичок, необхідних для проведення діагностики конфліктної ситуації в підрозділі. 
Завдання конструктивного вирішення конфліктних ситуацій у військових колективах А. К. 
Кротов вирішував через застосування розроблених тренінгових методик, що надали 
курсантам можливість опанувати практичні вміння конструктивного педагогічного впливу 
на військовослужбовців. Вивчення досвіду формування готовності військових фахівців до 
професійної діяльності, аналіз сучасного стану навчання і виховання у ВВНЗ України та за 
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кордоном надали можливість встановити, що однією з важливих педагогічних умов, яка 
сприяє формуванню конфліктологічної готовності в курсантів, є створення комфортного 
соціально-психологічного клімату в колективі. Це надає широкі можливості для формування 
досвіду конструктивного розв’язання конфлікту. Робота в цьому напрямку повинна 
передбачати формування в підрозділі норм колективної дисциплінованості, створення систем 
цінностей та переконань,  які поділяли б усі члени військового колективу.  Створення 
комфортного соціально-психологічного клімату в підрозділі багато в чому залежить і від 
управлінської культури його командира (його особистої віри в доручену справу, цінностей та 
стилю керівництва). 

Наступною педагогічною умовою, яка сприяє формуванню конфліктологічної 
готовності в курсантів, є застосування заходів стимулюючого характеру щодо розвитку в 
майбутніх офіцерів. Це обумовлено тим, що мотивація займає провідне місце в структурі 
особистості й є одним з основних понять, яке використовується для пояснення поведінки та 
діяльності людини.  

Для підвищення у курсантів мотивації до конструктивного врегулювання і розв’язання 
конфліктів, на нашу думку, необхідно звернути увагу на: 

- гласність у питаннях аналізу грубих дисциплінарних провин (порушення статутних 
правил відносин між курсантами; 

- їх провини в громадських місцях у позаслужбовий час; 
- самовільний відхід зі служби), що є наслідками деструктивних міжособистісних 

конфліктів; 
- надання об’єктивної й оперативної інформації про стан конфліктності в підрозділах, 

про передовий досвід викладачів і командирів щодо конструктивного вирішення 
конфліктних ситуацій на заняттях та при вирішенні завдань повсякденної діяльності; 

- моральне і матеріальне стимулювання офіцерів, які вміють грамотно будувати свої 
відносини з підлеглими, а також впливати на рівень конфліктності їхньої міжособистісної 
взаємодії;  

- першочергове призначення на вищі керівні посади тих офіцерів, які на високому рівні 
опанували технології безконфліктного керівництва військовим колективом, мають високий 
рівень у цілому психолого-педагогічних та, зокрема, конфліктологічних знань, умінь і 
навичок.  

Необхідно зазначити, що готовність військового фахівця до виконання завдань 
військово-професійної діяльності в умовах міжособистісного конфлікту по горизонталі або 
вертикалі потрібно розглядати як таку,  що перебуває в тісній взаємодії з науково-
теоретичною готовністю. Науково-теоретичну готовність у професіограмах педагога 
визначено як сукупність певних знань [9, с.94]. 

У наш час управлінську діяльність офіцерів ускладнюють такі конфліктогенні чинники, 
як падіння престижу військової служби, розпливчастість військово-професійних цінностей, 
небажання юнаків служити, неукомплектованість підрозділів особовим складом, недостатнє 
фінансування та пов’язані з цим соціально-економічні проблеми військовослужбовців [7, 
с.39–40].  Необхідно також зазначити, що «близько 30% військовослужбовців, які 
прибувають у навчальні центри, мають низьку нервово-психічну стійкість. Дослідження 
суїцидних випадків у військах за останні роки свідчать,  що найбільша їх кількість (більше 
50%) трапляється через конфлікти, пов’язані зі службовою діяльністю» [16, с. 19–20]. Це 
свідчить про необхідність проведення цілеспрямованої роботи у вищому військовому 
навчальному закладі (ВВНЗ) щодо формування у майбутніх офіцерів силових структур 
готовності до вирішення конфліктних ситуацій.  

Складовими науково-теоретичної готовності є теоретичні та практичні знання, 
осмислення особистого досвіду і досвіду педагогів-майстрів, зокрема методологічні знання 
та знання за фахом (теоретичні і методичні), знання психології особистості (вікові 
особливості, методи вивчення особистості, способи індивідуального та диференційованого 
підходу). 
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Науково-теоретична готовність військового фахівця вирішувати завдання, змістом яких 
є конфлікт, містить: 

- творчу установку на розуміння суперечності військово-педагогічного процесу й 
усвідомлення конфлікту як вираження цієї суперечності; 

- знання методологічної основи розв’язання суперечностей і конфліктів; знання 
методики та методів вирішення конфліктних ситуацій; 

- знання основ військово-педагогічного управління конфліктними ситуаціями й етапів 
їхнього перебігу та завершення; 

- знання сутності конфлікту, його видів, типів, причин (об’єктивних і суб’єктивних) 
виникнення й умов перебігу.  

Науково-теоретична готовність містить також необхідний обсяг інтегрованих знань 
методології, педагогіки, психології, соціології та фізіології. Знання щодо передумов, 
особливостей і засобів подолання конфліктних ситуацій майбутньому офіцерові необхідно 
надати саме у процесі його професійної підготовки у ВВНЗ. 

З огляду на це, ще однією важливою педагогічною умовою, яка сприяє формуванню 
конфліктологічної готовності в курсантів, слід назвати збагачення змісту їх підготовки 
спеціальними знаннями про сутність, структуру, функції конфлікту та механізми його 
конструктивного вирішення. На нашу думку, в умовах ВВНЗ необхідно, насамперед, знайти 
найбільш ефективні і прийнятні способи та методи формування конфліктологічної 
готовності. Як свідчать спостереження за навчально-виховним процесом у ВВНЗ, на сьогодні 
зміст навчання у ВВНЗ не завжди враховує необхідність формування конфліктологічної 
готовності. Аналіз навчальних планів, програм, підручників і навчальних посібників 
свідчить, що в них приділяється недостатньо уваги теоретичній та практичній підготовці 
майбутніх офіцерів до профілактики, вивчення і вирішення конфліктних ситуацій. 

На нашу думку, формування конфліктологічної готовності курсантів можна 
здійснювати не лише через упровадження додаткового спецкурсу, а й шляхом удосконалення 
навчально-виховного процесу в цілому та системи виховної роботи ВВНЗ. Зокрема, основні 
параметри конфлікту курсанти можуть вивчати у межах планових занять з педагогіки і 
психології, правознавства, культурології, філософії та соціології, а також у межах 
факультативних занять, проведених у години виховної роботи. При організації цієї роботи 
необхідно змінити підходи до навчання і виховання з метою формування курсантів як 
особистості та військового професіонала. 

Насамперед важливо звертати увагу на активізацію навчально-виховної роботи 
курсантів, реалізовувати принципи активності особистості в навчанні і професійній 
діяльності, упроваджувати нові форми та методи професійної підготовки. Переробка змісту 
не лише військово-професійних дисциплін, але й блоку гуманітарних, соціально-
економічних і загальнонаукових дисциплін повинна бути одним із важливих напрямків 
роботи з формування конфліктологічної готовності майбутніх офіцерів силових структур. 
Необхідно вказати на те, що готовність офіцера до вирішення конфліктних ситуацій 
(конфліктологічна готовність) передбачає не лише його теоретичну, але й практичну 
підготовку, її орієнтацію на встановлення між офіцерами та підлеглими оптимальних 
взаємин [9, с.95]. 

У цьому випадку підготовку офіцера до розв’язання конфліктів серед особового складу 
потрібно розглядати і як підвищення його індивідуальної компетентності в сфері 
конфліктних явищ, і як підвищення ефективності його взаємодії з підлеглими в умовах уже 
визрілого конфлікту, і як професійну готовність приймати й ураховувати особистісні 
особливості кожного з учасників конфлікту і, що особливо важливо, – уміння передбачати, 
запобігати, діагностувати та розв’язувати конфлікти. З огляду на це, ще однією педагогічною 
умовою, яка сприяє формуванню конфліктологічної готовності в курсантів, є поетапне 
формування у курсантів конфліктологічних знань, умінь і навичок. Як зазначають Ю. М. 
Кулюткін та Г.  С.  Сухобська [6],  у практичній підготовці можна виокремити три етапи,  
зокрема аналітичний і виконавський. 
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З урахуванням цих досліджень можна зробити висновок про доцільність поетапного 
формування конфліктологічної готовності майбутніх офіцерів, взявши за такі етапи курси 
навчання у ВВНЗ. На нашу думку, можна виокремити три етапи формування 
конфліктологічної готовності майбутніх офіцерів, зокрема перший етап (1–2 курси) – 
аналітичний (курсанти набувають вміння бачити й усвідомлювати конфліктну ситуацію), 
другий етап (3 курс) – конструктивний (у курсантів необхідно формувати вміння виявляти 
причини виникнення, шляхи та способи розв’язання конфлікту), третій етап (4 курс) – 
виконавський (у курсантів виробляються вміння аналізувати результати і спрямовувати 
конфліктну ситуацію на реалізацію виховних цілей). 

Особливе значення для формування конфліктологічних знань, умінь, навичок та 
особистісних якостей, які є складовими проектувальних, комунікативних, організаторських, 
прогностичних компонентів конфліктологічної готовності, має практичне застосування 
(тренінг) конфліктологічних знань, умінь і навичок. В умовах штучно створеної ситуації 
(групової дискусії, рольової гри) курсанти, активно вступаючи в спілкування з іншими 
учасниками, будуть опановувати необхідні знання, навички та вміння вирішення 
конфліктних ситуацій, навчаться коректувати свою поведінку відповідно до змін обстановки, 
формувати установки, необхідні для успішної професійної діяльності [12, с.366]. 

Для розвитку вмінь та навичок вирішення конфліктних ситуацій важливе значення 
мають і проблемні методи навчання. Ці заняття повинні бути спрямовані на навчання 
офіцерів методам неконфліктного спілкування, правильному підходу до прийняття 
управлінських рішень, грамотної самооцінки й оцінки дій підлеглих. На заняттях необхідно 
розглядати причини виникнення конфліктів у військових колективах, їхні типи, динаміку та 
способи вирішення, також приділяти увагу способам створення навчальних конфліктних 
ситуацій з виховною метою під час проведення планових навчальних занять [4, с.271]. 

Ще одна важлива педагогічна умова, що сприяє формуванню конфліктологічної 
готовності у курсантів, – це забезпечення високого рівня психолого-педагогічної 
компетентності професорсько-викладацького складу і командирів навчальних підрозділів. 
Для цього необхідно розробити лекції та практичні заняття з основних питань 
конфліктології,  які проводити для командирів підрозділів курсантів у межах лекторію з 
військової педагогіки і психології, а для інших офіцерів та професорсько-викладацького 
складу – у загальній системі командирської підготовки. Ці заняття повинні передбачати 
навчання офіцерів методів неконфліктного спілкування, правильного підходу до прийняття 
управлінських рішень, грамотної самооцінки й оцінки дій підлеглих. На заняттях необхідно 
розглядати причини виникнення конфліктів у військових колективах, їхні типи, динаміку 
перебігу та способи вирішення, також приділяти увагу способам створення навчальних 
конфліктних ситуацій з виховною метою при проведенні планових навчальних занять. Для 
цього можна використовувати всі форми роботи, спрямовані на підвищення рівня їхньої 
професійної майстерності, зокрема навчально-методичні збори, семінари, круглі столи, 
науково практичні конференції, стажування тощо. Це надасть можливість забезпечити 
високий рівень психолого-педагогічної компетентності професорсько-викладацького складу 
і командирів навчальних підрозділів, підвищити їх кваліфікацію. 

Висновки. Отже, основою формування конфліктологічної готовності курсантів має 
бути виховна система ВВНЗ,  спрямована на формування готовності військових фахівців до 
професійної діяльності. Для формування конфліктологічної готовності військових фахівців у 
ВВНЗ необхідно створити комфортний соціально-психологічний клімат, застосувати заходи 
стимулюючого характеру щодо розвитку в курсантів, професорсько-викладацького складу та 
командирів навчальних підрозділів мотивації до конструктивного врегулювання і 
розв’язання конфліктів; збагатити зміст підготовки майбутніх офіцерів спеціальними 
знаннями про сутність, структуру, функції конфлікту та механізми його конструктивного 
розв’язання, поетапно формувати конфліктологічні знання, уміння, навички курсантів і 
забезпечити високий рівень психолого-педагогічної компетентності професорсько-
викладацького складу та командирів навчальних підрозділів щодо особливостей роботи у 
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цьому напрямку. Подальшим напрямком наукових досліджень вважаємо формування у 
майбутніх офіцерів силових структур готовності до вирішення конфліктних ситуацій в 
службовій діяльності. 
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ОФИЦЕРОВ СИЛОВИХ СТРУКТУР К РЕШЕНИЮ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

В статье рассматриваются основные тенденции конфликтности и причины 
конфликтов, которые возникают в воинской среде, педагогические условия и рекомендации для 
подготовки будущих офицеров силовых структур для роботы в этих условиях и преодоления 
конфликтных ситуаций в воинских колективах.  
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The article examines the main trends of conflict and the causes of conflicts arising in a military 

environment, pedagogical conditions and recommendations for training future officers of security 
agencies to work in these conditions and overcome conflict in military units. 
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ДЕРЖАВНІ ЗМІНИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА 
ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 

 
У статті розглядаються державні зміни фізичного виховання в Україні, причини 

виникнення проблем і недоліків, які характеризують стан фізичної культури і спорту, 
суперечності між недостатнім рівнем фізичної готовності військовослужбовців та високими 
вимогами до військово-професійної підготовки, підвищення рівня фізичної підготовленості 
населення України через механізм проведення щорічного оцінювання, обов’язковість проведення 
щорічного оцінювання для учнівської та студентської молоді навчальних закладів усіх типів 
незалежно від форми власності, особового складу Збройних Сил та інших військових формувань 
України. Обґрунтовується необхідність виконання Державної цільової соціальної програми 
розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року, що дозволить підвищити рівень 
готовності молоді до служби у Збройних Силах, формування здорового способу життя, 
національної свідомості, патріотичних почуттів молоді; акцентується увага на необхідність 
об‘єднати сферу фізичної культури і спорту з національно-патріотичним вихованням; 
визначаються вимоги Міністра оборони України та начальника Генерального штабу − 
Головнокомандувача Збройних Сил України щодо фізичної підготовки військовослужбовців та 
необхідності формування у них моральних, вольових і психологічних якостей із врахуванням 
досвіду учасників бойових дій у антитерористичній операції. Надаються пропозиції щодо 
підвищення рівня фізичної підготовленості військовослужбовців на сучасному етапі 
реформування Збройних Сил України. 

Ключові слова: військовослужбовці, здоров’я, фізичне виховання, фізична культура и спорт, 
фізична підготовленість, здоровий спосіб життя, щорічне оцінювання, національно-
патріотичне виховання.  

 
Постановка проблеми. У сучасному суспільному житті країни проблеми, фізичного 

виховання набули актуальності й гостроти. Це зумовлено, по-перш, виконанням вимог 
Конституції України, де в статті 3 визначено: «Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю» [1], по-
друге, необхідністю впровадження в Україні європейських стандартів життя, по-третє – 
вагомістю здоров’я, необхідного фізичного розвитку, фізкультурної освіченості та 
вихованості особистості як для неї самої, так і суспільства, а також – тими проблемами і 
недоліками, які характеризують стан фізичної культури і спорту, процес фізичного 
виховання у суспільстві у теперішній час.  

Проблемами, які стосуються фізичного виховання, є «складне соціально-економічне 
становище українського суспільства; демографічна криза, що зумовлена зменшенням 
кількості населення України з 51,4 мільйона у 1994 році до 42,9 мільйона у 2014 році; 
знецінення моральних та патріотичних переконань громадян України у зв’язку з 
пропагандою жорстокості, насильства, зокрема через засоби масової інформації; погіршення 
стану здоров’я населення у зв’язку з прогресуючими хронічними хворобами серця, 
гіпертонією, неврозом, артритом, ожирінням тощо, що призвело до збільшення на 40 
відсотків порівняно з 2007 роком кількості осіб, віднесених за станом здоров’я до 
спеціальної медичної групи; невідповідність вимогам сучасності та світовим стандартам 
ресурсного забезпечення сфери фізичної культури і спорту, зокрема організаційного, 
кадрового, науково-методичного, медико-біологічного, фінансового, матеріально-технічного, 
інформаційного;відсутність сталих традицій та мотивації щодо фізичного виховання і 
масового спорту як важливого фактора фізичного та соціального благополуччя, поліпшення 
стану здоров’я, ведення здорового способу життя і збільшення його тривалості. Основні 
причини виникнення проблем, пов’язаних із кризовою ситуацією у сфері фізичного 
виховання, фізичної культури і спорту, характеризуються такими факторами: знецінення 
традиційних моральних цінностей у зв’язку з пропагандою жорстокості, насильства, зокрема 
через засоби масової інформації, що негативно впливає на патріотичні переконання громадян 
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України; обмежена рухова активність, нераціональне та незбалансоване харчування, 
асоціальна поведінка у суспільстві; невідповідність матеріально-технічної бази для 
забезпечення фізкультурно-оздоровчої діяльності потребам населення за місцем проживання, 
роботи та в місцях масового відпочинку, в тому числі в сільській місцевості, зокрема осіб з 
обмеженими фізичними можливостями; низький рівень ресурсного забезпечення дитячо-
юнацького та резервного спорту; відсутність спортивної інфраструктури, спроможної 
задовольнити потреби населення у щоденній руховій активності відповідно до фізіологічних 
потреб, зокрема осіб з обмеженими фізичними можливостями; невідповідність більшості баз 
олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки європейським та світовим 
стандартам; недостатній рівень забезпечення спортивним інвентарем та обладнанням 
навчальних закладів; нездатність вітчизняних виробників задовольнити попит населення у 
спортивному обладнанні та інвентарі та конкурувати з іноземними виробниками; низький 
рівень проведення засобами масової інформації інформаційно-роз’яснювальної роботи серед 
населення щодо усвідомлення цінності здоров’я, відповідального ставлення батьків до 
виховання своїх дітей та відсутність ефективної системи стимулювання населення до 
збереження здоров’я; низький рівень престижності професій у сфері фізичної культури і 
спорту, матеріального заохочення працівників цієї сфери; низький рівень медичного та 
медико-біологічного забезпечення осіб, які займаються фізичною культурою і спортом, та 
медико-біологічного забезпечення підготовки спортсменів вищої категорії; недостатній 
обсяг бюджетного фінансування та неефективне залучення позабюджетних коштів; 
відсутність механізму інвестування у розвиток і популяризацію масового спорту; 
регуляторні функції з боку держави, що суперечить законодавчій базі та практиці діяльності 
європейських спортивних організацій» [2].  

Сучасні процеси реформування у військових формуваннях свідчить не лише про 
докорінні зміни в озброєнні, бойовій техніці, в формах і способах збройної боротьби, але й у 
характері фізичного виховання, як складової професійної готовності особового складу до 
виконання службових обов‘язків. 

Виявлені суперечності між недостатнім рівнем фізичної готовності 
військовослужбовців і особистісної мотивації їх до занять фізичною підготовкою та високим 
рівнем вимог до якості військово-професійної підготовки солдат, сержантів та офіцерів 
Збройних Силах України, особливо призваних для проходження військової служби 
відповідно до діючого законодавства.  

Метою дослідження є висвітлення державних вимог щодо розвитку фізичної культури і 
спорту, шляхів вирішення проблем фізичного виховання в Україні та Збройних Силах 
України на сучасному етапі суспільного розвитку, формування здорового способу життя 
населення та військовослужбовців. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методичне забезпечення 
фізичного виховання у вищих закладах освіти детально досліджено В.Е. Білогур. Вихованню 
фізичної культури учнів загальноосвітньої школи присвячені праці О.Б. Логвиненко. 
Проблемі формування здорового способу життя присвятили свої дослідження та розкривали 
у своїх працях О. Яременко, В. Крамар, О. Кляпець, Н. Чекмарьова, А. Степанов, Д. Ізуткін, 
С. Лапаєнко, М. Гудстак, Л. Сущенко та інші вчені. Програми з фізичного розвитку й 
підвищення рівня фізичної підготовленості студентів на основі проведення систематичного 
тестування розвитку фізичних якостей розробляли В. Волков, Ю. Євсеєв, В. Дубровський. 

Методику формування фізичної готовності майбутніх офіцерів до військово-
професійної діяльності дослідив О. Старчук. Питання фізичної готовності майбутніх 
офіцерів до професійної діяльності неодноразово досліджувались Ю. Бородіним, Г. Сухорада 
та С. Романчук. Окремі питання методичних основ формування фізичної готовності 
військовослужбовців у процесі військово-професійної підготовки розкрити у працях 
О. Бикової, О. Мороза, В. Ягупова та інших дослідників. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Державна політика у сфері фізичної 
культури і спорту ґрунтується на засадах: визнання фізичної культури і спорту як 
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пріоритетного напряму гуманітарної політики держави; визнання фізичної культури як 
важливого чинника всебічного розвитку особистості та формування здорового способу 
життя. 

«Фізичне виховання – виховання, що ставить за мету створення оптимальних умов для 
забезпечення достатнього фізичного розвитку особистості, збереження її здоров'я, 
оволодіння знаннями про особливості організму людини, фізіологічні процеси, які 
відбуваються в ньому, набуття санітарно-гігієнічних умінь та навичок догляду за власним 
тілом, підтримання й розвиток його потенцій. Фізичне виховання є головним напрямом 
впровадження фізичної культури і становить органічну частину загального виховання, 
покликану забезпечити розвиток фізичних, морально-вольових, розумових здібностей та 
професійно-прикладних навичок людини. Окрім виконання оздоровчих та освітніх завдань, 
фізичне виховання вирішує і загально-педагогічні завдання – формування морально-
вольових та психологічних якостей, виховання патріотизму і шанобливого ставлення до 
Батьківщини» [3]. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» визначає також, що 
фізичне виховання різних груп населення – напрям фізичної культури, пов'язаний з процесом 
виховання особи, набуттям нею відповідних знань та умінь з використання рухової 
активності для всебічного розвитку, оздоровлення та забезпечення готовності до професійної 
діяльності та активної участі в суспільному житті. 

«Фізична культура має такі напрями: фізичне виховання різних груп населення, 
масовий спорт, фізкультурно-спортивна реабілітація. Досягається вона через фізичну 
підготовку – складову фізичного виховання різних груп населення, яка полягає у формуванні 
рухових умінь та навичок людини, розвитку її фізичних якостей і здібностей з урахуванням 
особливостей професійної діяльності. Органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування сприяють розвитку фізичної культури в навчальних закладах. Фізична 
культура у сфері освіти має на меті забезпечити розвиток фізичного здоров'я учнів та 
студентів, комплексний підхід до формування розумових і фізичних здібностей особистості, 
вдосконалення фізичної та психологічної підготовки до активного життя, професійної 
діяльності на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, 
широкого використання різноманітних засобів та форм фізичного виховання і масового 
спорту, безперервності цього процесу протягом усього життя» [3].  

Із врахуванням історичного досвіду та з метою надати фізичній культурі всенародного 
характеру, Постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року № 1045 
затверджено Порядок проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення 
України. Цей документ визначає механізм проведення щорічного оцінювання фізичної 
підготовленості населення України, метою якого є визначення та підвищення рівня фізичної 
підготовленості населення України, створення належних умов для фізичного розвитку різних 
груп населення, покращення його здоров’я, забезпечення здатності до високопродуктивної 
праці, захисту суверенітету і територіальної цілісності України, а також сприяння у 
вихованні патріотизму та громадянської позиції. Кабінет Міністрів України постановляє: 
«затвердити Порядок проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення 
України; розробити протягом 2016 року тести і нормативи для проведення щорічного 
оцінювання фізичної підготовленості населення України; забезпечити починаючи з 2017 
року проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України; 
визначає механізм проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення 
України» [4]. Постановою Кабінету Міністрів України визначені основні завдання щорічного 
оцінювання, серед яких: визначення рівня фізичної підготовленості населення України; 
сприяння розвитку фізичної культури серед населення України; формування у населення 
України потреби в руховій активності; спрямування діяльності навчальних закладів, зокрема, 
на фізичний розвиток учнівської та студентської молоді, фізкультурно-спортивних 
організацій на забезпечення належного рівня фізичної підготовленості населення України; 
надання можливості населенню України самостійно оцінювати рівень фізичної 
підготовленості; сприяння формуванню здорового способу життя, патріотизму та 
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національної свідомості населення України, підвищення рівня заінтересованості до служби у 
Збройних Силах, готовності до захисту Вітчизни; сприяння створенню належних умов для 
підготовки та проведення щорічного оцінювання різних вікових груп. 

«Обов’язковим є проведення щорічного оцінювання для учнівської та студентської 
молоді навчальних закладів усіх типів незалежно від форми власності, особового складу 
Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, 
правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб. Щорічне оцінювання для 
громадян України,  іноземців та осіб без громадянства,  що перебувають в Україні на 
законних підставах, проводиться на добровільних засадах. 

Щорічне оцінювання проводиться у травні. Може бути встановлено інший строк 
проведення щорічного оцінювання з урахуванням особливостей діяльності центральних та 
місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій. Громадяни України, 
іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які не 
взяли участі в щорічному оцінюванні в установлений строк з поважних причин, можуть 
пройти його в інший строк, визначений відповідними центральними та місцевими органами 
виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями. 

Щорічне оцінювання є підставою для порівняння показників фізичної підготовленості 
різних груп населення України з показниками фізичної підготовленості населення інших 
держав, зокрема країн євроатлантичного простору. 

Щорічне оцінювання проводиться згідно з відповідними тестами і нормативами. 
Порядок проведення щорічного оцінювання в центральному та місцевому органі виконавчої 
влади, на підприємстві, в установі, організації визначається керівником такого органу, 
підприємства, установи, організації з урахуванням положень цього Порядку і затверджується 
наказом або іншим розпорядчим документом. Щорічне оцінювання проводиться безоплатно. 
До щорічного оцінювання допускаються особи, які пройшли медичне обстеження, допущені 
до нього лікарем та ознайомлені з вимогами заходів безпеки. Центральні та місцеві органи 
виконавчої влади, підприємства, установи, організації для посилення мотивації проходження 
щорічного оцінювання можуть відзначати своїх працівників, членів, учнівську та 
студентську молодь відомчими відзнаками чи використовувати інші методи заохочення в 
установленому законодавством порядку. 

Відповідальність за підготовку та організацію проведення щорічного оцінювання 
несуть керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, 
організацій. До початку проведення щорічного оцінювання керівники центральних та 
місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій повинні ознайомити 
осіб, які залучаються до щорічного оцінювання, з порядком його проведення. Керівники 
центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій 
затверджують склад комісій з питань проведення щорічного оцінювання, до якого 
включаються фахівці відповідної сфери діяльності та/або підприємства, установи, організації 
сфери фізичної культури і спорту, медичні спеціалісти, а також представники інститутів 
громадянського суспільства, зокрема учасники антитерористичної операції, волонтери. 
Комісії можуть готувати за результатами щорічного оцінювання рекомендації щодо 
підвищення рівня фізичної підготовленості різних груп населення України. 

Щорічне оцінювання проводиться в належних санітарно-гігієнічних та інших умовах. 
Керівництво і контроль за підготовкою і проведенням щорічного оцінювання здійснюються 
відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади. Керівники 
підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління відповідних 
центральних та місцевих органів виконавчої влади, подають в установленому порядку 
інформацію про проведення щорічного оцінювання органові управління. Центральні та 
місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації сприяють підвищенню 
рівня фізичної підготовленості населення України» [4].  

Верховна Рада України 17 червня 2015 року провела слухання на тему: «Сімейна 
політика України – цілі та завдання». Учасники парламентських слухань серед проблем 



 

 184 

інституту сім’ї, що роками накопичувалися в умовах економічних, соціально-політичних і 
духовно-культурних трансформацій українського суспільства, звернули увагу на 
необхідність удосконалення системи фізичного виховання. 

«Різке скорочення державного фінансування санаторно-курортного лікування, 
оздоровлення та відпочинку дітей, дитячого дозвілля, насамперед занять спортом у дитячо-
юнацьких спортивних школах, а також послаблення уваги батьків до своїх дітей неминуче 
спричиняє зростання підліткової злочинності та погіршення здоров’я дітей. Це особливо 
небезпечно за нинішніх умов, під час окупації українських територій, наслідком чого є 
зубожіння сімей з дітьми, зростання кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, дітей, один із батьків яких помер (загинув), бездоглядних та безпритульних 
дітей. Враховуючи зазначене, учасники парламентських слухань рекомендують прискорити 
розгляд та прийняття проектів законів України: про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо організації фізичного виховання, забезпечення стабільного розвитку 
сфери фізичної культури і спорту, посилити заходи щодо збереження та зміцнення фізичного 
здоров’я дітей та молоді, формування у громадян здорового способу життя. Необхідно 
переглянути систему фізичного виховання дітей та молоді в начальних закладах, посилити 
роз’яснювальну роботу серед громадян з питань негативного впливу на здоров’я 
тютюнопаління, алкоголізму, токсикоманії, наркоманії» [5].  

Своїм розпорядженням Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію Державної 
цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року. У 
Концепції визначено, що «Комплексне розв’язання існуючих проблем можливе шляхом 
розроблення, затвердження та виконання Державної цільової соціальної програми розвитку 
фізичної культури і спорту на період до 2020 року (далі – Програма). Метою Програми є 
відведення фізичній культурі і спорту в Україні провідної ролі як важливого фактора 
здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, 
створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню 
фізичної та духовної досконалості людини, виявлення резервних можливостей організму, 
формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу держави у світовому 
співтоваристві.  

Подальший розвиток фізичної культури і спорту в Україні може бути забезпечений за 
такими варіантами, що передбачають: перший – збереження традиційної системи розвитку 
фізичної культури і спорту, відсутність системного підходу щодо розв’язання нагальних 
проблем організації дозвілля населення і підготовки національних збірних команд, що не 
дасть позитивного результату і ще більше загострить кризову ситуацію в Україні; другий – 
здійснення організаційно-практичних заходів щодо створення автономної системи 
управління сферою фізичної культури і спорту, в якій буде відсутня координуюча функція з 
боку держави, а керівництво здійснюється органами, відповідальними за забезпечення 
розвитку олімпійського руху, із залученням фінансових ресурсів приватного сектору, що 
скоротить фінансові ресурси державного та місцевих бюджетів для забезпечення розвитку 
сфери фізичної культури і спорту. У зв’язку з відсутністю належного інвестиційного клімату 
в країні та низьким рівнем залучення приватного сектору даний варіант не дасть можливості 
вирішити проблемні питання у сфері фізичної культури і спорту; третій, оптимальний – 
поєднання зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів 
громадянського суспільства для проведення реформи у сфері фізичної культури і спорту з 
метою приведення її у відповідність з європейськими вимогами і стандартами шляхом 
визначення як основи європейської моделі реформування та побудови взаємовідносин між 
органами державної влади та громадськими організаціями фізкультурно-спортивної 
спрямованості, підвищення рівня публічності та прозорості діяльності Міністерства молоді і 
спорту, автономності спортивних федерацій, вдосконалення національного антидопінгового 
законодавства,  що сприятиме створенню умов для відведення фізичній культурі і спорту в 
Україні провідної ролі. 
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Для розв’язання проблеми передбачається здійснити до 2020 року комплекс заходів, 
спрямованих на створення умов для: відведення фізичній культурі і спорту в Україні 
провідної ролі; забезпечення фізичного виховання і спорту в навчальних закладах усіх типів, 
за місцем роботи, проживання та в місцях масового відпочинку населення, Збройних Силах 
та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, правоохоронних 
органах, рятувальних та інших спеціальних службах; підтримки масового, дитячого, дитячо-
юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та ветеранів; 
забезпечення розвитку олімпійських, не олімпійських видів спорту, видів спорту інвалідів та 
видів спорту, не включених до програм Параолімпійських і Дефолімпійських ігор; 
популяризації рухової активності як невід’ємного фактора здорового способу життя; 
поліпшення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, 
фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної 
культури і спорту» [2].  

У Концепції визначені шляхи розв’язання проблем: внесення змін до законодавства в 
частині взаємовідносин між органами державної влади і громадськими організаціями 
фізкультурно-спортивної спрямованості відповідно до європейських стандартів; створення 
умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення 
здоров’я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей; створення 
умов для підвищення ефективності фізичної підготовки у Збройних Силах, інших військових 
формуваннях, утворених відповідно до законів, та правоохоронних органах; популяризації 
здорового способу життя та подолання суспільної байдужості до здоров’я населення; 
забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури і спорту; 
забезпечення відбору осіб, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час 
проведення спортивних заходів витримувати значні фізичні та психологічні навантаження, 
для подальшого залучення їх до резервного спорту; підтримки та розвитку олімпійського, не 
олімпійського, параолімпійського та дефолімпійського руху; розбудови спортивної 
інфраструктури, у тому числі будівництва та модернізації спортивних споруд, із залученням 
коштів інвесторів; надання якісних фізкультурно-спортивних послуг. 

Виконання Програми дасть можливість: підвищити рівень охоплення населення 
руховою активністю на 1–2 відсотки щороку; створити умови для соціальної адаптації та 
реабілітації інвалідів і осіб з обмеженими фізичними можливостями; підвищити рівень 
готовності молоді до служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях, 
утворених відповідно до законів, правоохоронних органах, рятувальних та інших 
спеціальних службах з метою захисту суверенітету та незалежності держави; підвищити 
рівень заінтересованості дітей та молоді до соціальних, профілактичних акцій, спрямованих 
на мотивацію свідомого ставлення до власного здоров’я; підвищити рівень поінформованості 
та обізнаності різних груп населення щодо формування здорового способу життя та 
профілактики негативних явищ серед дітей та молоді; забезпечити надання якісних 
фізкультурно-спортивних послуг спортивними клубами та фізкультурно-оздоровчими 
закладами, які функціонуватимуть відповідно до встановлених стандартів; залучити до 13 
відсотків дітей та молоді віком від 6 до 18 років до занять у дитячо-юнацьких спортивних 
школах, створити умови для розвитку резервного спорту та ефективного поповнення складу 
національних збірних команд; забезпечити збереження провідних позицій українських 
спортсменів у міжнародних змаганнях різного рівня для піднесення авторитету держави у 
світовому спортивному співтоваристві; забезпечити збереження та створення розгалуженої 
мережі сучасних спортивних споруд (спортивні зали, плавальні басейни, спортивні 
майданчики тощо), які відповідають національним та міжнародним стандартам, зокрема із 
залученням коштів інвесторів; забезпечити підвищення професійних знань, фахового рівня 
та вміння працювати в нових соціально-економічних умовах, а також здійснення контролю 
за станом здоров’я, профілактикою травматизму, захворювань та якістю наданих медичних 
послуг. 
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З метою об‘єднати сферу фізичної культури і спорту з національно-патріотичним 
вихованням Постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 7 затверджено 
зміни до Положення про Міністерство молоді та спорту України Відповідно до змін, 
Міністерство молоді та спорту України «визначає перспективи та пріоритетні напрями 
розвитку молодіжної сфери, сфер фізичної культури і спорту, національно-патріотичного 
виховання; забезпечує нормативно-правове регулювання у молодіжній сфері, сферах 
фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання; провадить в 
установленому порядку міжнародну діяльність у молодіжній сфері, сферах фізичної 
культури і спорту, національно-патріотичного виховання; вживає заходів до популяризації та 
утвердження здорового способу життя, гуманістичних цінностей, національної свідомості та 
патріотичних почуттів молоді, організації її змістовного дозвілля, проводить інформаційно-
просвітницьку роботу з протидії поширенню у молодіжному середовищі соціально 
небезпечних захворювань; сприяє розвитку волонтерської діяльності у сферах фізичної 
культури і спорту та національно-патріотичного виховання, проведенню заходів 
національного та міжнародного значення, пов’язаних з організацією масових спортивних 
заходів; визначає в установленому порядку потребу у фахівцях сфер фізичної культури і 
спорту та національно-патріотичного виховання, бере участь у підготовці, перепідготовці та 
підвищенні кваліфікації кадрів у сферах фізичної культури і спорту та національно-
патріотичного виховання, визначенні основних напрямів наукових досліджень, проведенні 
науково-дослідної роботи у цих сферах» [6].  

Повноцінний фізичний розвиток особистості військовослужбовця, зміцнення його 
здоров’я, гармонія тіла і духу мають лежати в основі фізичного виховання у Збройних силах 
України. Проблема професійної підготовки та виховання військовослужбовців залишається 
актуальною в педагогічній теорії і практиці. Розв‘язання її неможливе без удосконалення 
фізичного виховання військовослужбовців, яке обумовлене такими процесами, як 
професіоналізація, інтеграція української системи освіти в європейське освітнє середовище. 

«Результати контрольних перевірок у підрозділах Збройних сил України показують, що 
в цілому фізична підготовка особового складу Збройних сил відповідає висунутим вимогам, 
але багато в чому обумовлено низьким станом здоров'я молоді призовного віку. Тільки в 
2000 р. кількість юнаків, звільнених від призову в армію у зв’язку з психічними розладами, 
склало 130  тис.,  що на 7  тис.  більше,  ніж у 1999 р.,  і на 40  тис.  більше,  ніж у 1998 р.  При 
обмеженості призовного ресурсу, тільки в 2000 р. від служби в Збройних силах через 
наркоманії звільнено 17,7 тис. осіб (у 1996 р. -5,5 тис. осіб). Діючі навчальні програми для 
вищих військово-навчальних закладів недостатньо враховують змінний характер військово-
професійної діяльності та її специфіку залежно від військової спеціальності. Актуальність 
дослідження підсилюється виявленими суперечностями: між недостатнім рівнем фізичної 
готовності абітурієнтів і особистісної мотивації до занять фізичною підготовкою та високим 
рівнем вимог до якості військово-професійної підготовки майбутніх офіцерів. Результати 
експерименту показали, що 40,7% курсантів першого курсу володіють недостатнім та 
критичним рівнями фізичної готовності до професійної діяльності» [7].  

Воєнна доктрина України головною метою воєнної політики України визначає 
створення умов для відновлення територіальної цілісності держави, її суверенітету і 
недоторканності в межах державного кордону України. Досягнення цієї мети неможливо без 
реформування Збройних Сил України, оперативної і технічної сумісності зі збройними 
силами держав –  членів НАТО.  Це в свою чергу передбачає відповідну підготовку,  у тому 
числі і фізичну, військовослужбовців Збройних Сил України» [8].  

Фізична готовність є обов’язком для військовослужбовців. Статут внутрішньої служби 
Збройних Сил України серед загальних обов‘язків військовослужбовців у статті 13 визначає, 
що «військовослужбовець зобов’язаний додержуватися вимог безпеки, вживати заходів до 
запобігання захворюванню, травматизму, повсякденно підвищувати фізичну загартованість і 
тренованість, утримуватися від шкідливих для здоров’я звичок; в загальних обов‘язках 
командирів (начальників) у статті 59 встановлено, що командир (начальник) зобов’язаний 



 

 187 

організовувати культурно-освітню роботу, створювати умови для зміцнення здоров'я та 
фізичного розвитку;серед обов‘язків рядового (матроса) у статті 128 визначено, що рядовий 
(матрос) зобов’язаний повсякденно загартовувати себе, вдосконалювати свою фізичну 
підготовку» [9].  

У Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки 
визначено, що «національно-патріотичного виховання має охоплювати насамперед такі 
сфери: освіта; наука; культура та мистецтво; профорієнтація на військові спеціальності; 
історія, вшанування пам’ятних дат та історичних постатей; краєзнавство; туризм; охорона 
довкілля; фізкультура, спорт, популяризація здорового способу життя; цивільна оборона; 
України» [10].  

Концепція національно – патріотичного виховання дітей та молоді, затверджена 
наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641, визначає, що 
організація військо-патріотичного виховання молоді має бути спрямована на підготовку її до 
оволодіння військовими професіями, формування психологічної та фізичної готовності до 
служби в Збройних Силах, задоволення потреби підростаючого покоління у постійному 
вдосконаленні своєї підготовки до захисту Вітчизни. 

Згідно з наказом Міністра оборони України від 29.04.1992 № 61, в оборонному 
відомстві був створений Спортивний комітет Міністерства оборони України, який у 
подальшому був реформований та перейменований в Управління спорту Міністерства 
оборони України (діє на підставі «Положення про Управління спорту», затвердженого 
Наказом Міністра оборони України від 21.07.2011 № 434). Станом на сьогоднішній день 
Управління спорту відповідно до покладених на нього завдань (для здійснення управління 
спортивною діяльністю у Міністерстві оборони України визначено діяльність окремого 
підрозділу) на виконання Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (зі змінами від 
17.11.2009 № 1724 – VІ) та вимог керівних документів і, в першу чергу завдань Міністерства 
оборони України, які викладені у «Положенні про Міністерство оборони України» 
(затверджено Указом Президента України від 06.04.11 № 406/2011), формує засади 
державної політики у сфері фізичної культури і спорту у Збройних Силах України. 

«Головна мета діяльності Управління полягає у забезпеченні розвитку фізичної 
культури і спорту в оборонному відомстві, в участі та формуванні реалізації державної 
політики у сфері спорту, сприянні позитивного іміджу України та її Збройних Сил у 
світовому спортивному русі. Основними завданнями є: розробка цільових та комплексних 
Програм розвитку фізичної підготовки та спорту, Концепції спорту вищих досягнень у 
Збройних Силах України та організація контролю за їх виконанням; розробка документів 
планування та пропозиції до нормативно-правової бази за напрямом роботи, в тому числі 
щодо фінансового та матеріального забезпечення фізичної підготовки і спорту; організація 
спортивної роботи у Збройних Силах України; керівництво функціонально 
підпорядкованими спортивними клубами та навчально-тренувальними базами і підтримання 
їх бойової та мобілізаційної готовності; здійснення взаємодії з центральними органами 
виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту, Національним олімпійським 
комітетом України, Спортивним комітетом України, національними федераціями у сфері 
спорту вищих досягнень та громадськими організаціями фізкультурно-спортивної 
спрямованості; участь у здійсненні міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури 
і спорту; забезпечення (у межах своїх повноважень) проведення спортивних заходів у 
системі Міжнародної ради військового спорту та Спортивного комітету при Раді міністрів 
оборони держав учасниць СНД; внесення пропозиції щодо планування, визначення потреби і 
розподілу коштів для забезпечення спортивних заходів, проведення контрольно-ревізійної 
роботи, здійснення обліку, звітності, контроль за виконанням кошторисів та виробничих 
завдань спортивними клубами та базами,  реконструкції та ремонту спортивних об’єктів 
підпорядкованих підрозділів; визначення потреби у спортивному майні, спортивної зброї та 
набоях, спеціальній техніці та апаратурі, їх розподіл з відповідними постачальними органами 
Міністерства оборони України; координація напрямків діяльності з Центральним 
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управлінням підготовки повсякденної діяльності військ (сил) Збройних Сил України та 
надання методичної допомоги фахівцям фізичної підготовки» [11].  

Складовою частиною загальної системи навчання та виховання особового складу 
Збройних Сил України є фізична підготовка. Комплекс заходів щодо фізичного 
вдосконалення військовослужбовців, спрямований на розвиток загальних і спеціальних 
фізичних якостей, формування військово-прикладних навичок, виховання морально-
вольових і психологічних якостей визначений у Тимчасовій настанові з фізичної підготовки 
у Збройних Силах, яка затверджена наказом начальника Генерального штабу − 
Головнокомандувачем Збройних Сил України 11.02.2014 № 35. 

Мета фізичної підготовки – забезпечити фізичну готовність військовослужбовців до 
професійної діяльності, оволодіння встановленими стандартами фізичної підготовки, які 
забезпечують здатність військовослужбовців ефективно виконувати завдання за 
призначенням відповідно до займаних посад (військових спеціальностей). 

«За своєю спрямованістю фізична підготовка вирішує загальні та спеціальні завдання. 
Загальними завданнями фізичної підготовки є: адаптація військовослужбовців до умов 
військової служби; постійне вдосконалення сили, витривалості, швидкості та спритності; 
покращення фізичного розвитку, зміцнення здоров’я, підвищення працездатності та 
професійного довголіття.  

Спеціальними завданнями фізичної підготовки є: розвиток та вдосконалення 
професійно важливих і спеціальних фізичних якостей; оволодіння військово-прикладними 
руховими навичками в подоланні природних і штучних перешкод, військово-прикладному 
плаванні, рукопашному бою, пересуванні пересіченою місцевістю в пішому порядку і на 
лижах, марш-кидках, метанні гранат; виховання морально-вольових і психологічних якостей, 
згуртування військових підрозділів. 

Виконання загальних та спеціальних завдань з фізичної підготовки забезпечується 
системою фізичної підготовки, яка передбачає: безперервну фізичну підготовку 
військовослужбовців протягом навчального року та терміну всієї служби; створення та 
утримання необхідної начальної матеріально-технічної бази для занять фізичною 
підготовкою і спортом (далі − навчально-спортивна база); підготовку фахівців фізичної 
підготовки, інструкторів, спортивних організаторів, тренерів, суддів зі спорту (далі − 
спортивний актив); мотивацію військовослужбовців до самостійних занять фізичною 
підготовкою та спортом, оволодіння знаннями та методикою фізичного вдосконалення, 
дотримання здорового способу життя; наукове обґрунтування змісту та організації фізичної 
підготовки. 

До змісту фізичної підготовки належать засоби,  форми і методи фізичної підготовки.  
Основним засобом фізичної підготовки є фізичні вправи, які виконуються за встановленими 
вимогами з дотриманням заходів безпеки та гігієнічних умов у поєднанні з оздоровчими 
силами природи (сонячними, водними i повітряними процедурами). Військовослужбовці 
оволодівають всім переліком фізичних вправ, який передбачений для них навчальними 
програмами. Фізичні вправи, за своїм характером та впливом на організм, розвивають 
загальні і спеціальні фізичні якості, формують професійні військово-прикладні навички, 
сприяють вихованню морально-вольових і психологічних якостей, згуртованості військових 
підрозділів» [12]. У Тимчасовій настанові з фізичної підготовки у Збройних Силах України 
акцентується на важливість формування в процесі фізичної підготовки моральних, вольових і 
психологічних якостей військовослужбовців, підвищення згуртованості військових 
підрозділів. Вказуються засоби фізичної підготовки, за допомогою яких виховуються:  

«Психологічна та емоційна стійкість − вправи, що вимагають нервово-психологічного 
напруження (подолання водних перешкод, стрибки у воду, виконання різних вправ, що 
мають елементи ризику, виконання прийомів рукопашного бою і подолання смуги перешкод 
в ускладнених умовах); сміливість і рішучість − вправами, що містять елементи новизни, 
ускладнені умови їх виконання (пересування на значній висоті по вузькій опорі, стрибки в 
глибину, стрибки через широкі і глибокі перешкоди, зіскоки з гімнастичних снарядів, опорні 
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стрибки, стрибки у воду, акробатичні вправи, спуски з крутих схилів і стрибки на лижах, 
вправи на спеціальних снарядах, навчальні рукопашні сутички); ініціатива і винахідливість − 
вправами, що вимагають прийняття самостійних рішень (спортивні ігри, виконання прийомів 
рукопашного бою, прийомів і дій за раптово поданими командами і сигналами, біг з 
орієнтуванням на місцевості); наполегливість і цілеспрямованість − вправами, пов’язаними з 
великими і тривалими фізичними і нервово-психологічними навантаженнями, особливо в 
умовах змагань (біг на середні і довгі дистанції, виконання силових вправ на максимальну 
кількість разів); витримка і самовладання − вправами, пов’язаними з необхідністю діяти 
точно і впевнено в умовах фізичних і нервово-психологічних навантажень (подолання 
складних ділянок смуг перешкод, плавання в обмундируванні зі зброєю, пірнання, дії на воді 
і під водою,  метання гранат по цілях);  стійкість уваги − вправами,  що вимагають швидкої 
зміни обстановки (спортивні і рухливі ігри); впевненість у власних силах − на основі 
комплексного виконання всіх зазначених вправ. Згуртованість військових колективів 
досягається: виконанням спеціальних військово-прикладних вправ у складі підрозділів; 
участю військовослужбовців у масових спортивних змаганнях з військово-прикладних видів 
спорту» [12].  

Але значна наявність нормативно-правових документів державного в відомчого 
характеру не вирішують проблем фізичного виховання в державі і Збройних силах України. 
Навіть існують питання щодо якості методичного проведення занять, що не потребує ніяких 
керівних документів і залежить тільки від викладачів. Наприклад, результати моніторингу 
занять з фізичної підготовки військовослужбовців показують, що деякі вправи щодо 
формування моральних, вольових і психологічних якостей своєї мети не досягають по 
причині, в основному, боязні проведення їх викладачами у складних умовах (наприклад, 
недостатньо проводиться подолання водних перешкод, стрибки у воду, виконання прийомів 
рукопашного бою із зброєю, біг з орієнтуванням на місцевості, пересування на значній 
висоті по вузькій опорі, плавання в обмундируванні зі зброєю, пірнання, дії на воді і під 
водою та ін. 

Морально-психологічні якості в умовах сучасного бою, по відгуками учасників 
антитерористичної операції в Донецької та Луганської областях, «визначаються 
фізіологічною витривалістю, гартом організму військовослужбовців. Тому необхідно 
найсерйознішу увагу приділяти спортивної натренованості солдатів і офіцерів – вихованню 
фізичної витривалості. Військове – прикладне значення спорту величезне. Особливе 
значення у справі подолання страху має спортивно-бойове єдиноборство – рукопашний бій, 
самбо, бокс, карате тощо. Бойова і фізична підготовка в ході реабілітації розцінюються як 
один з потужних засобів при відновленні функцій, втрачених внаслідок отримання психічної 
травми» [13, с.c. 208, 254].  

Можна запропонувати такі пропозиції для підвищення рівня фізичної підготовленості 
військовослужбовців:  

- військовому відомству розробити постійно діючий нормативний документ щодо 
фізичного виховання у Збройних Силах України замість Тимчасової настанови з фізичної 
підготовки у Збройних Силах України із врахуванням досвіду учасників бойових дій у 
антитерористичної операції; 

- в умовах прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів для 
підготовки військових фахівців тактичного рівня переглянути оцінку фізичної 
підготовленості кандидатів на навчання з числа цивільної молоді та військовослужбовців. У 
разі невиконання хоч би однієї вправи, навіть при перевищенні необхідної загальної суми, 
тест вважати невиконаним. Вступник відраховується і до подальшого складання вступних 
випробувань не допускається; 

- збільшити обсяг годин на загально фізичну, професійно-прикладну фізичну й 
спортивну підготовку військовослужбовців;  

- розробити сучасні нормативні вимоги, навчально-тренувальні програми та методики 
фізичної підготовки курсантів;  
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- обов‘язкове виконання військовослужбовцями вправ, що вимагають нервово-
психологічного напруження, сміливості і рішучості, наполегливості і цілеспрямованості, 
витримки і самовладання; 

- створити ефективну систему спортивних змагань, що сприяють залученню в активні 
заняття спортом максимального числа військовослужбовців;  

- при відбору на контрактну військову службу розробити свої спортивні нормативи для 
військовослужбовців різних видів та родів Збройних сил України;  

- розглянути питання про присвоєння чергового військового звання за умови виконання 
військовослужбовцями відповідних нормативів фізичної підготовки. 

У системі підготовки допризовної молоді для удосконалення фізичного виховання 
можливо передбачити: 

- збільшення обсягів фізкультурно-спортивної активності в освітніх установах;  
- відновлення роботи спортивних, спортивно-технічних і спортивно-оборонних клубів і 

секцій, оснащених необхідним спортивним інвентарем та обладнанням, фахівцями і науково-
методичним забезпеченням; 

- проведення літніх зборів допризовної молоді у військово-спортивних таборах;  
- розробку спеціалізованих нормативів фізичної підготовленості в освітніх установах; 
- розробку і проведення системи комплексних загальнонаціональних і регіональних 

змагань для допризовної молоді;  
- ввести обов‘язкові оцінки на уроках фізкультури в середніх освітніх навчальних 

закладах; 
- підвищення ролі Товариства сприяння обороні України, метою якого є сприяння 

обороні і підготовці членів Товариства до захисту Батьківщини, а основними завданнями і 
напрямками діяльності визначено: патріотичне виховання членів Товариства, пропаганда 
серед населення Конституції і Законів України про захист Вітчизни; підготовка призовників 
з військово-технічних спеціальностей. Виходячи з цього, актуальна розробка якісно нової 
системи заходів, спрямованих на фізичне виховання допризовної та призовної молоді. 

На наш погляд, необхідно пред‘являти більше вимог до військовослужбовців за 
невиконання визначених нормативів з фізичної підготовки. Досвід окремих держав НАТО 
свідчить, що від фізичної підготовленості військовослужбовців залежить подальше 
проходження військової служби. «На флоті США діє програма «Новий образ життя». 1,5 
години в день під керівництвом інструкторів проводяться фізичні вправи. Перевищення 
нормативної ваги тіла більш,  ніж на 22%,  ставить питання продовження служби.  Гордість 
Збройних Сил США –  морська піхота,  виявилася не готова до воєн в Кореї і В'єтнамі і,  
насамперед, із-за недостатньої фізичної підготовки. Спеціальні курси фізичного тренування в 
центрах протягом 3 тижнів. плануються перед початком навчань з метою адаптації 
особистого складу до характеру майбутніх навантажень і вдосконалення відповідних 
прикладних навичок. Нормативи спеціальних курсів, як правило, значно вище за вимоги 
тесту фізичної готовності. У разі невиконання хоч би однієї вправи, навіть при перевищенні 
необхідної суми, тест вважається невиконаним. Солдат привчають діяти тривалий час на 
значному видаленні від своєї військової частини, в умовах жорстоких позбавлень, при 
постійній фізичній і психічній напруженості» [14].  

Навчальна дисципліна «Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка» у вищих 
військових навчальних закладів Збройних Сил України подібних спеціальних занять з 
курсантами та вимог до них не передбачає. 

Висновки.  Розв’язання існуючих проблем фізичного виховання можливе тільки у разі 
відведення фізичному вихованню в Україні провідної ролі як важливого фактора здорового 
способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення 
умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та 
духовної досконалості людини, виявлення резервних можливостей організму, формування 
патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу держави у світовому 
співтоваристві.  



 

 191 

Здоровий спосіб життя – це спосіб життя окремої людини, спрямований на 
профілактику хвороб і зміцнення здоров'я. Він включає такі принципи, як дотримання 
режиму дня, раціональне харчування, фізичну культуру, дотримання правил гігієни, 
відсутність шкідливих звичок, доброзичливе ставлення до оточуючих, активний відпочинок, 
сприятливі умови життя. Тому найголовнішим завданням сучасного життя, яке постійно 
зазнає впливу негативних факторів (фізичних, хімічних, біологічних, психічних) є 
впровадження у свідомість людей ідей здорового способу життя та практичної реалізації цієї 
ідеї, значення фізичної культури. 

Для підвищення рівня фізичної підготовленості населення України, покращення його 
здоров’я, готовності до захисту суверенітету і територіальної цілісності України, а також 
сприяння у вихованні патріотизму та громадянської позиції доцільно у короткий термін 
впровадити щорічне оцінювання фізичної підготовленості. 

Для формування фізичної готовності військовослужбовців Збройних Сил України до 
виконання службових обов‘язків, сприяння формуванню здорового способу життя, 
патріотизму та національної свідомості населення України, підвищення рівня 
заінтересованості до служби у Збройних Силах, готовності до захисту Вітчизни, -необхідно 
дотримуватися певних педагогічних умов: 

- фізичне виховання організовувати на засадах особистісного підходу;  
- мати відповідний рівень кваліфікації викладацького складу військово-навчальних 

закладів; 
- навчально-методична і матеріально-технічна забезпечення занять з фізичної 

підготовки повинна відповідати сучасним вимогам;  
- систематичне проведення моніторингу фізичного виховання захисників Вітчизни з 

метою корегування проведення заходів щодо його організації. 
 

ЛІТЕРАТУРА: 
1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – К.: 

Преса України, 1997. – 80 с.  
2. Концепція Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 

період до 2020 року. Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів 9 грудня 2015 року № 1320 // 
Урядовий кур’єр. – 2016 р. – 6 січня. 

3. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24 грудня 1993 року N 3808-XII. ( Із 
змінами та доповненнями, внесеними Законами України). 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року № 1045 «Про затвердження 
Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України». // 
Офіційний вісник України. – 2015. – 31 груд. Урядовий кур‘єр – 2016. – 6 січня.  

5. Постанова Верховної Ради України від 8 грудня 2015 року № 854-VIII «Про Рекомендації 
парламентських слухань на тему: «Сімейна політика України – цілі та завдання» – Відомості 
Верховної Ради, 2016, № 1, ст. 15). Урядовий кур’єр. – 2016. – 13 січня.  

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 7 «Про внесення змін до 
Положення про Міністерство молоді та спорту України» // Уряд кур’єр. – 2016 – 21 січня. 

7. Старчук О. О. Методика формування фізичної готовності майбутніх офіцерів до військово-
професійної діяльності. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 
наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (загальновійськові та військово-
спеціальні дисципліни). – Національна академія Державної прикордонної служби України імені 
Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2011. 

8. Указ Президента України №555/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України". 

9. Статут внутрішньої служби Збройних Сил України. Затверджений Законом України від 24 
березня 1999  року N  548  –  XIV.  Із змінами та доповненнями,  внесеними Законами України.  –  
Відомості Верховної Ради України, 1999, N 22-23, ст. 194.  

10. Указ Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015 «Про Стратегію 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки»  

11. Положення про Управління спорту Міністерства оборони України. Наказ Міністра оборони 
України від 21.07.2011 № 434.  



 

 192 

12. Тимчасова настанова з фізичної підготовки у Збройних Силах України. Наказ начальника 
Генерального штабу − Головнокомандувача Збройних Сил України від 11.02.2014. № 35. 

13. Психологія бою: діяльність командира підрозділу щодо підтримання морально-
психологічного стану особового складу в ході бойових дій:навчально-методичний посібник/А.М. 
Романишин, О.В. Бойко, Д.В. Богородицький та ін.- Львів: НАСВ, 2015. –С.190. 

14. Сухоцкий В.И. Физическая подготовка морской пехоты США // Боевое искусство планеты.- 
1993.- №7. 

 
REFERENCES: 
1. Konstytucija Ukrai'ny: Pryjnjata na p’jatij sesii' Verhovnoi' Rady Ukrai'ny 28 cherv. 1996 r. – K.: 

Presa Ukrai'ny, 1997. – 80 s.  
2. Koncepcija Derzhavnoi' cil'ovoi' social'noi' programy rozvytku fizychnoi' kul'tury i sportu na period 

do 2020 roku. Shvalena rozporjadzhennjam Kabinetu Ministriv 9 grudnja 2015 roku № 1320 // Urjadovyj 
kur’jer. – 2016 r. – 6 sichnja. 

3. Zakon Ukrai'ny «Pro fizychnu kul'turu i sport» vid 24 grudnja 1993 roku N 3808-XII. ( Iz zminamy 
ta dopovnennjamy, vnesenymy Zakonamy Ukrai'ny). 

4. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 9 grudnja 2015 roku № 1045 «Pro zatverdzhennja 
Porjadku provedennja shhorichnogo ocinjuvannja fizychnoi' pidgotovlenosti naselennja Ukrai'ny». // 
Oficijnyj visnyk Ukrai'ny. – 2015. – 31 grud. Urjadovyj kur‘jer – 2016. – 6 sichnja.  

5. Postanova Verhovnoi' Rady Ukrai'ny vid 8 grudnja 2015 roku № 854-VIII «Pro Rekomendacii' 
parlaments'kyh sluhan' na temu: «Simejna polityka Ukrai'ny – cili ta zavdannja» – Vidomosti Verhovnoi' 
Rady, 2016, № 1, st. 15). Urjadovyj kur’jer. – 2016. – 13 sichnja.  

6. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 13 sichnja 2016 r. № 7 «Pro vnesennja zmin do 
Polozhennja pro Ministerstvo molodi ta sportu Ukrai'ny» // Urjad kur’jer. – 2016 – 21 sichnja. 

7. Starchuk O. O. Metodyka formuvannja fizychnoi' gotovnosti majbutnih oficeriv do vijs'kovo-
profesijnoi' dijal'nosti. – Rukopys. Dysertacija na zdobuttja naukovogo stupenja kandydata pedagogichnyh 
nauk za special'nistju 13.00.02 – teorija i metodyka navchannja (zagal'novijs'kovi ta vijs'kovo-special'ni 
dyscypliny). – Nacional'na akademija Derzhavnoi' prykordonnoi' sluzhby Ukrai'ny imeni Bogdana 
Hmel'nyc'kogo. – Hmel'nyc'kyj, 2011. 

8. Ukaz Prezydenta Ukrai'ny №555/2015 «Pro rishennja Rady nacional'noi' bezpeky i oborony 
Ukrai'ny vid 2 veresnja 2015 roku "Pro novu redakciju Vojennoi' doktryny Ukrai'ny". 

9. Statut vnutrishn'oi' sluzhby Zbrojnyh Syl Ukrai'ny. Zatverdzhenyj Zakonom Ukrai'ny vid 24 
bereznja 1999 roku N 548 – XIV. Iz zminamy ta dopovnennjamy, vnesenymy Zakonamy Ukrai'ny. – 
Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny, 1999, N 22-23, st. 194.  

10. Ukaz Prezydenta Ukrai'ny vid 13 zhovtnja 2015 roku № 580/2015 «Pro Strategiju nacional'no-
patriotychnogo vyhovannja ditej ta molodi na 2016 – 2020 roky»  

11. Polozhennja pro Upravlinnja sportu Ministerstva oborony Ukrai'ny. Nakaz Ministra oborony 
Ukrai'ny vid 21.07.2011 № 434.  

12. Tymchasova nastanova z fizychnoi' pidgotovky u Zbrojnyh Sylah Ukrai'ny. Nakaz nachal'nyka 
General'nogo shtabu − Golovnokomanduvacha Zbrojnyh Syl Ukrai'ny vid 11.02.2014. № 35. 

13. Psyhologija boju: dijal'nist' komandyra pidrozdilu shhodo pidtrymannja moral'no-psyhologichnogo 
stanu osobovogo skladu v hodi bojovyh dij:navchal'no-metodychnyj posibnyk/A.M. Romanyshyn, O.V. 
Bojko, D.V. Bogorodyc'kyj ta in.- L'viv: NASV, 2015. –S.190. 

14. Suhockyj V.Y. Fyzycheskaja podgotovka morskoj pehotы SShA // Boevoe yskusstvo planetы.- 
1993.- №7. 

 
Рецензент: к.пед.н., доц. Уліч В.Л., заступник начальника Військового інституту по роботі з 

особовим складом, Військовий інститут, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 

Дорохов Н.С. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В УКРАИНЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ УКРАИНЫ 
 

В статье рассматриваются государственные изменения физического воспитания в 
Украине, причини возникновения проблем и недостатков, которые характеризуют состояние 
физической культуры и спорта, противоречия между недостаточным уровнем физической 
готовности военнослужащих и высокими требованиями к военно-профессиональной 
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подготовке, повышение уровня физической подготовленности населения Украины через 
механизм проведения ежегодного оценивания, обязательность проведения ежегодного 
оценивания для ученической и студенческой молодежи учебных заведений всех типов не 
зависимо от форм собственности, личного состава Вооруженных сил и других военных 
формирований Украины. Обосновывается необходимость выполнения Государственной целевой 
социальной программы развития физической культуры и спорта на период до 2020 года, что 
позволит повысить уровень готовности молодежи до службы в Вооруженных силах, 
формирование здорового способа жизни, национального сознания, патриотических чувств 
молодежи; делается акцент на необходимости объединения сферы физической культуры и 
спорта с национально-патриотическим воспитанием; выделены требования Министра 
обороны Украины и начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженными 
силами Украины к физической подготовке военнослужащих и необходимости формирования у 
них моральных, волевых и психологических качеств с учетом опыта участников боевых 
действий в антитеррористической операции. Предлагаются рекомендации для повышения 
уровня физической подготовленности военнослужащих на современном этапе реформирования 
Вооруженных сил Украины. 

Ключевые слова: военнослужащие, здоровье, физическое воспитание, физическая культура 
и спорт, физическая подготовленность, здоровий способ жизни, ежегодное оценивание, 
национально-патриотическое воспитание.  

 
Dorokhov M.S.  

STATE CHANGES IN THE PHYSICAL EDUCATION IN UKRAINE: PROBLEMS AND 
WAYS OF THEIR SOLVING IN THE ARMED FORCES OF UKRAINE 

 
The article studies the changes in the state of physical education in Ukraine, the causes of problems 

that characterize the state of the physical culture and sports, the contradictions that appear within 
insufficient level of physical training of militaries and high requirements to their professional training, 
raising of the level of physical training of the population of Ukraine through the mechanism of the 
annual evaluation, mandatory for the annual assessment for the pupils and students of educational 
institutions of all types, regardless of their form of ownership, and the personnel of the Armed Forces and 
other military formations of Ukraine.  

The article gives reasons for the necessity of the realization of the State target social program of the 
development of physical culture and sports for the period until 2020, that will increase the level of 
readiness of young people for the service in the Armed Forces, the formation of a healthy way of life, 
national consciousness and patriotic feelings; the article emphasizes the need to combine the sphere of 
physical culture and sports with the national patriotic education, allocates requirements of the Minister of 
Defense  and  Chief  of  General  Staff  –  the  Commander  of  the  Armed  Forces  of  Ukraine  in  the  physical  
preparation of the militaries and the need to form their moral, strong-willed and psychological qualities, 
taking into account the experience of the combatants in the anti-terrorist operation. The article offers 
ways of improvement of the level of physical readiness for the military at the present stage of reforming of 
the Armed Forces of Ukraine. 

Keywords: soldiers, health, physical education, physical culture and sports, physical training, a 
healthy way of life, an annual evaluation of the national patriotic education. 
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УДК 355/359.08                                                                 к.військ.н. Зайцев Д.В. (ВІКНУ) 
 

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ І РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ В 
СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ. УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

 
У статті проаналізований сучасний стан військової освіти в США. Визначена структура 

військової освіти, основні джерела підготовки та комплектування офіцерського корпусу для 
заміщення вакантних посад. Наведений загальний алгоритм підготовки офіцерських кадрів для 
Сухопутних військ США. Деталізовані основні напрямки підготовки офіцерських кадрів 
тактичної, оперативно-тактичної та оперативно-стратегічної ланок управління. Розписаний 
порядок та строки підвищення кваліфікації та перепідготовки офіцерських кадрів. 
Розглядаються деякі проблемні питання реформування системи вищої військової освіти в 
Сполучених штатах Америки та можливість її системного впровадження в процес підготовки 
фахівців Збройних Сил, інших військових формувань України, у тому числі, які навчаються за 
програмою підготовки офіцерів запасу.  

Ключові слова: вища військова освіта, вищі військові навчальні заклади, системи 
перепідготовки й підвищення кваліфікації, реформа військової освіти. 

 
Вступ та постановка проблеми. Військова освіта багатьох країн світу, як і світова 

культура,  має свої духовні та матеріальні цінності,  що відображають історичний рівень 
розвитку суспільства й людини в процесі її діяльності. Для американців завжди було дуже 
важливо примусити систему "працювати" і це особливо стосується сфери освіти. Перед ними 
завжди стоїть важливе питання: "Яку роль в світі повинна відігравати Америка як 
найстаріша конституційна демократія, найбільша економічна держава і перша в світі ядерна 
держава?".  

Основними відправними точками становлення системи підготовки військових фахівців 
США можна вважати: американо-іспанську війну, коли був зроблений висновок про 
відсутність належної взаємодії між сухопутними та повітряними силами; початок військової 
кризи в Європі 1937 р., що змусило кардинально переробити навчальні плани і програми 
підготовки офіцерів, пов’язані з впровадженням у навчально-виховний процес тематики 
військово-морських і повітряно-десантних операцій; друга світова війна (1939-1945) – період 
завершення створення системи підготовки офіцерів ЗС США; етап «холодної війни» (1976-
1986) – проведена реформа системи навчання та виховання офіцерів ЗС США, яка 
принципово не змінилася до сьогодення.  

В сучасних умовах перед як провідними країнами світу, так й тими, що розвиваються, 
постають все нові вимоги до підготовки військових фахівців з урахуванням тих війн та 
військових конфліктів, які відбуваються у світі. Однією з останніх, упродовж кількох років, 
політики озвучують тему про нові світові війни: війну з тероризмом, гібридні, асиметричні, 
енергетичні, інформаційні, локальні тощо війни. В них використовуються нові прийоми та 
способи боротьби, апробуються зразки мінно-вибухових пристроїв, тактика мінної боротьби, 
«обкатуються» нові зразки озброєння та техніки тощо. Роль сучасного військового очевидна, 
отже вона залежить, у першу чергу, від його професіоналізму. Сучасний підхід до підготовки 
військових фахівців диктує передумови для створення чітко вираженої поетапної підготовки, 
яка дозволить протягом усієї служби підвищувати свій професійний фах [1,2].  

Мета статті полягає у вивченні, аналізі та впровадженні кращих здобутків у системі 
професійної підготовки США. Автор статті намагатиметься узагальнити та проаналізувати 
деякі процеси,  які відбуваються під час підготовки військових фахівців з огляду тих 
перетворень, які є у світі, визначити краще в системі підготовки іноземних військових 
фахівців й визначити ефективність впровадження процесу навчання для 
військовослужбовців та цивільної молоді України.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У багатьох вітчизняних та закордонних 
фахових виданнях наводяться етапи отримання вищої військової освіти, визначається 
необхідність безперервності професійної освіти, спільність і розбіжності фахової  підготовки 
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військових у США, Європейському Союзі. Крім того, в [1-7] визначаються сучасні системи 
вищої освіти й частково надаються порівняння з огляду на інтереси України, стан і тенденції 
розвитку освітніх систем зарубіжних країн.  

Враховуючи різноманітність систем військової освіти цих країн, нам необхідно обрати 
оптимальну, визначити ключові категорії, від яких буде залежати процес підготовки 
військових фахівців,  особливо тактичної ланки.  Питання розглядається на всіх рівнях 
державного та військового управління. Генеральним штабом, Департаментом військової 
освіти та науки МО України удосконалюється законодавча база (Наказ МОН та МО України 
№719/1279 від 14.12.15), здійснюється структурування як самих навчальних підрозділів, так і 
вносяться зміни в план-програми вивчення визначених дисциплін з врахуванням досвіду 
участі ЗС України в зоні проведення АТО (Затверджено НГШ ЗСУ 10.02.2016 р.). 
Необхідність переходу у навчанні за стандарти НАТО, впровадження новітніх прийомів та 
способів боротьби в «гібридній війні» з РФ, активна протидія інформаційній пропаганді не 
викликає сумніву. Матеріали [1-8,10,11] частково розкривають данні питання та прийняті 
автором статті за основу.  

Виклад основного матеріалу. Структура військової освіти у США. Основними 
джерелами підготовки та комплектування офіцерського корпусу ЗС для заміщення 
первинних посад є: військові училища (академії); курси позавійськової підготовки резерву 
(ROTC – Reserve Offіcers Traіnіng Corps) при цивільних ВНЗ (університетах, інститутах, 
коледжах);  школи родів військ (офіцерські кандидатські школи,  курси підготовки офіцерів,  
удосконалення, перепідготовки);  система заочного навчання; набір на навчання із числа 
ворент-офіцерів, сержантів, рядових; набір із числа цивільних спеціалістів (інженерів, 
наукових працівників, лікарів, юристів, священиків); набір із числа офіцерів національної 
гвардії, інших силових структур; набір із резерву [2,4]. 

Структуру підготовки офіцерського складу ЗС США відображено на рис.1.  
Значна кількість джерел підготовки та комплектування офіцерського складу дає змогу 

оперативно, динамічно та з високою якістю забезпечувати ЗС США кваліфікованими 
військовими фахівцями. Щороку лише офіцерський корпус Сухопутних військ США 
поповнюють 10–11 тис. осіб. 

Крім того,  кожен із видів ЗС має доволі розгалужену й потужну систему 
перепідготовки та підвищення кваліфікації офіцерського складу (післядипломна освіта). У 
Сухопутних військах це – армійський командно-штабний коледж (основне та заочне 
відділення, підготовка офіцерів резерву, відділення перепідготовки командирів, офіцерів 
штабів, підготовчі курси офіцерів армій інших країн); армійський військовий коледж 
(штабний коледж, національний військовий коледж, військово-промисловий коледж, 
військові навчальні заклади армій країн НАТО); національний інститут стратегічних 
досліджень; інститут комп’ютерних досліджень; університет національної оборони (вищий 
інститут оборони, штабни1 й коледж, індустріальний коледж, національний військовий 
коледж) [4,7]. 

Подібні системи перепідготовки й підвищення кваліфікації офіцерського складу мають 
також інші види ЗС США.  

Підготовка офіцерських кадрів тактичної ланки [2,3,7,8]. Три основні військові 
училища США готують офіцерів: у Вест-Пойнті (штат Нью-Йорк) – для Сухопутних військ, 
у Колорадо-Спрінгсі (штат Колорадо) – для Військово-повітряних сил (ВПС), в Аннаполісі 
(штат Мериленд)  – для Військово-морських сил (ВМС)  (через високий рівень підготовки їх 
частіше називають академіями). До училищ приймають юнаків і дівчат від 17 до 22 років – 
громадян США із середньою освітою.  Обов’язковою умовою для вступу є наявність 
рекомендації президента, віце-президента, члена конгресу або губернатора штату. Частину 
місць резервують для дітей кадрових військовослужбовців та кавалерів вищої нагороди 
США – "Медалі Перемоги".  
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Рис. 1. Структура підготовки офіцерського складу ЗС США [1,8] 
 
До училища можуть вступити також рядові, сержанти й ті, що закінчили курси ROTC. 

Училище у Вест-Пойнті засновано у 1802 році [9]. Про суворість професійного відбору та 
напруженість підготовки красномовно свідчить те, що приймають до нього 1500 осіб, а через 
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чотири роки випускають лише 1000. Насичена навчальна програма включає загальноосвітню 
та професійну підготовку.  

Загальноосвітня підготовка передбачає вивчення обчислювальної техніки, 
програмування, математики, фізики, інженерно-технічних дисциплін, хімії, географії, 
астрономії, топографії, креслення, англійської мови та літератури, країнознавства, однієї з 
іноземних мов, цивільного та військового законодавства, сучасної історії (у тому числі 
військової), політекономії, філософії, міжнародного права, державного устрою та 
управління, міжнародних відносин, військової педагогіки та психології. Найбільшу кількість 
годин відведено на вивчення математики (627) та іноземної мови (429).  

До основного курсу, що нараховує 31 навчальну дисципліну, кадетам додатково, на 
вибір, пропонується ще 30 напрямів навчання і 19 спеціалізацій. Професійне навчання 
кадетів складається з початкової (300 год.) і подальшої військової підготовки (перший курс – 
45 год., другий – 245, третій – 773 і четвертий курс – 825 год.). 

У процесі початкової військової підготовки майбутні офіцери проходять індивідуальну 
підготовку, вчаться діяти у складі підрозділу, вивчають настанови, інструкції і статути, 
оволодівають стрілецькою зброєю, займаються фізичною та стройовою підготовкою. Після 
першого курсу вони від'їжджають до навчальних центрів, де знайомляться зі зразками 
сучасної бронетанкової, інженерної та іншої техніки, стрілецького та артилерійського 
озброєння, із засобами зв'язку. Там же курсанти вчаться вести бій у складі піхотних, 
мотопіхотних, танкових та інших підрозділів. Після другого курсу кадетам надається вибір: 
вони можуть опановувати техніку пілотування вертольотів або засоби бойового 
використання парашутно-десантних і "рейнджерських" підрозділів. Безпосередньо після 
цього починається місячне стажування в ролі командирів взводів. По завершенні третього 
року навчання курсантів відправляють в ознайомчу поїздку по військових гарнізонах, а потім 
вони беруть участь у триденному військовому навчанні. Здобувши в училищі середню 
військову та вищу цивільну освіту, випускник повинен прослужити в регулярних військах не 
менш як п'ять років. Йому присвоюються науковий ступінь бакалавра наук і початкове 
військове звання "другий лейтенант". 

Високий рівень особистої підготовки дає змогу випускникам училища обіймати після 
певного терміну служби і підвищення кваліфікації відповідальні посади в армії США або у 
військових структурах НАТО.  Майже 90% випускників,  які залишаються на службі в армії,  
поєднують її з навчанням в аспірантурі за державний кошт. Основні терміни вислуги на 
посадах офіцерського складу США наведено в табл. 1.  

 
Таблиця 1 

Основні терміни вислуги на посадах офіцерського складу ЗС США 
СВ, ВПС,  

Корпус морської піхоти 
Термін 

вислуги, рік ВМС Термін 
вислуги, рік 

Другий лейтенант 3 Енсайн (мічман) 3 

Перший лейтенант 4 Молодший  
лейтенант 3 

Капітан 7 Лейтенант 6 
Майор 7 Лейтенант-командер 6 

Підполковник 4 Командер 7 
Полковник 5 Кептен 5 

Бригадний генерал і вище – Комодор і вище – 
 

Система присвоєння чергових офіцерських звань у ЗС США стимулює офіцерів до 
підвищення рівня професійної майстерності та особистої бойової підготовки. В основі її 
лежать конкурсні іспити "на чин" або на заміщення вищої посади. Офіцерів, які відслужили 
встановлений для їхньої посади термін і претендують на підвищення, включають до списків 
кандидатів, а потім вони змагаються за право зайняти вакансію.  
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У військових училищах для ЗС США готують 10–15% усіх офіцерських кадрів, основну 
ж частину офіцерів-професіоналів – на курсах ROTC.  

Підготовка офіцерських кадрів оперативно-тактичної ланки. Підвищення 
кваліфікації та перепідготовка офіцерських кадрів [1-4,8]. Офіцер, який закінчив військове 
училище або курси ROTC або кандидатську школу й отримав базову професійну освіту, 
продовжує вдосконалювати свою особисту професійну підготовку.  Для цього в армії США 
існують командирські заняття. На них офіцери вдосконалюють професійні навички з 
управління підрозділами в бою. Через певний час вони проходять тестування різного рівня 
складності, що вимагає від військовослужбовців постійного тренування як розуму, так і тіла. 
Однією з важливих форм занять з бойової підготовки стало тестування (якщо його 
результати свідчать, що в підготовці військовослужбовця є серйозні недоліки, його кар’єра – 
під загрозою; військовослужбовця, який тричі не пройшов тестування, звільняють із ЗС, і 
його професійна кар’єра на цьому закінчується). Крім того, на командирські заняття 
виносяться питання внутрішньої та зовнішньої політики США, розглядаються різні ситуації 
в "гарячих" точках планети. 

Школа інформації ЗС США готує офіцерів-фахівців зі зв’язків з громадськістю,  
журналістів для військової преси,  радіо і телебачення.  Організаційно вона складається з 
трьох факультетів: зв’язків із громадськістю; прикладної журналістики; радіо і телебачення. 
Кожен із них включає три навчальні курси. Головним факультетом вважають перший. Саме 
його випускники поповнюють апарат помічника міністра оборони США зі зв’язків із 
громадськістю. На ньому функціонують курси з підготовки молодших офіцерів, підвищення 
професійних знань старших офіцерів, навчання офіцерів резерву. На другому факультеті 
діють курси журналістики та фотожурналістики. Третій готує фахівців для роботи на радіо і 
телебаченні, а також в апараті служби зв'язків із громадськістю. Термін спеціалізації чи 
перепідготовки тут триває від дев’яти до 18  тижнів.  Крім того,  до шкіл родів військ 
направляють і молодших офіцерів, які прослужили в регулярних частинах шість-вісім років. 
Їх готують для подальшого проходження служби на командних та штабних посадах 
батальйонної ланки (термін навчання – 12–38 тижнів) [4]. 

Особливістю американських шкіл родів військ є те, що в них спільно навчаються 
американські та іноземні офіцери. У кожній школі навчальні групи складаються з 15-18 осіб, 
три-п’ять із них –  іноземці.  Частково заняття ведуть самі слухачі,  у тому числі –  і з інших 
армій світу, отже відбувається обмін військовим досвідом. 

Центр підвищення кваліфікації ім. І. Ікера здійснює підготовку за 62 навчальними 
програмами офіцерів, сержантів національної гвардії і резерву та інших видів ЗС США, а 
також інших країн.  Зі стін цього закладу,  де навчається понад 5 тис.  осіб,  виходять фахівці 
юридичних, фінансових, кадрових та інших служб [4,8]. 

Технологічний інститут ВПС є основним навчальним закладом, де готують офіцерів з 
інженерно-технічних, медичних та будівельних спеціальностей. В інженерній школі 
інституту навчаються офіцери –  фахівці в галузі авіаційної та космічної техніки,  
електрообладнання, системного аналізу та пошуку, прикладної фізики, систем озброєння. 
Тривалість навчання – до двох років. По закінченні його випускники одержують вчений 
ступінь магістра, а в окремих випадках – доктора філософії.  

Школа підготовки спеціалістів тилового забезпечення призначена для підвищення 
кваліфікації офіцерів з обраних спеціальностей. Існує заочна форма навчання. Набір 
становить близько 5,5 тис. осіб. 

Центр аерокосмічних доктрин, досліджень та навчання об'єднує низку підрозділів: 
аналізу, узагальнення та розробки нових напрямів розвитку у використанні ВПС, 
забезпечення навчального процесу в інших навчальних закладах авіаційного університету 
тощо. Генерали та адмірали ЗС США проводять заняття з теми: "Організація спільних 
бойових дій". Відбір слухачів на двотижневі курси дуже прискіпливий. Туди приймають 
тільки 18 осіб у званні "генерал-майор" та рівних йому [4,8].  
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У деяких ВВНЗ США кадри СВ,  ВПС та ВМС готують разом.  Наприклад,  в 
армійському командно-штабному коледжі у Форт-Лівенворті (штат Канзас). Хоч він і 
називається армійським, тобто належить до СВ, у ньому підвищують кваліфікацію офіцери 
всіх видів ЗС. Усі вони мають звання "майор" чи "підполковник" і термін служби 10-15 
років. Коледж готує командний склад для ланок "батальйон – полк – бригада", а також "штаб 
дивізії – штаб корпусу". Серед навчальних дисциплін – основи управління військами, 
тактика американських військ, організація протипартизанських і контрповстанських дій, 
організація і завдання ЗС країн СНД [3,6,8]. 

Підготовка офіцерських кадрів оперативно-стратегічної ланки [1-4,8]. Вищий 
командно-штабний склад ЗС США готують в армійському військовому коледжі у штаті 
Пенсільванія. З його стін виходять офіцери ланки "з’єднання – об’єднання – командування 
театру воєнних дій", а також генерали та офіцери для служби в центральних апаратах 
міністерств оборони та армії. Кандидатів на навчання затверджують у міністерствах видів 
ЗС. У коледжі офіцери вивчають зовнішню та внутрішню політику США, стратегію, основи 
військового планування та програмування, використання СВ при взаємодії з іншими видами 
ЗС та з військами союзників по НАТО. 

В Університеті національної оборони (УНО) готують вищий командно-штабний склад 
видів ЗС, цивільних службовців для Пентагону та різних відомств військово-промислового 
комплексу. УНО розташований у Вашингтоні та Норфолку. В останньому працює штабний 
коледж університету, а в столиці США – національний військовий та військово-промисловий 
коледжі [9]. 

Штабний коледж УНО двічі на рік випускає офіцерів, підготовлених за п’ятимісячною 
програмою. За цей час його слухачі, представники всіх видів ЗС, здобувають знання з 
бойового застосування з’єднань та об’єднань, планування та проведення спільних операцій. 

Національний військовий коледж УНО готує старший офіцерський та генеральський 
склад Міністерства оборони, комітету начальників штабів, штабів об'єднаних командувань 
ЗС США і НАТО. Туди приймають підполковників, полковників та генералів віком не більш 
45 років з вислугою на офіцерських посадах 16-23 роки. У коледжі вивчають принципи і 
методи керівництва ЗС та економікою у воєнний час, питання координації діяльності 
військових і урядових органів, взаємодії військової та зовнішньої політики, міжнародні 
відносини, стратегію, військове планування та будівництво, основи використання 
національних і об'єднаних ЗС (НАТО). 

У Військово-промисловому коледжі готують фахівців з планування військової 
економіки країни та організації військового підприємства, а також з матеріально-технічного 
забезпечення ЗС. Вони вивчають широке коло питань: державний устрій; політичне 
становище США і провідних зарубіжних країн; взаємозв’язок політичного, військового та 
економічного чинників; завдання Пентагону та інших державних органів з мобілізації 
економіки в разі війни; можливості національної економіки і чинники, що впливають на 
виконання підприємницьких програм на період мобілізації; питання розподілу й 
використання людських ресурсів у промисловості та ЗС [11].  Отже,  військове керівництво 
США приділяє значну увагу якості підготовки кадрів для своїх ЗС.  З цією метою 
виділяються значні кошти, і всі вони використовуються за прямим призначенням. Це дає 
очевидний ефект, що підтвердили, зокрема, результати бойових дій у Перській затоці, 
Афганістані, Іраку, Сирії та інших "гарячих" точках. 

Висновки. У статті досліджено, що США мають свою систему військової освіти з 
етапами підготовки, ієрархічною структурою кар’єрного зросту, розгалуженою мережею 
навчальних закладів, але всіх їх об’єднує в єдине те, що вони створені за принципом гнучкої, 
багатоступеневої, безперервної військової освіти протягом усієї служби від підготовчих 
курсів до вищої освіти з отримання ступеня магістра. Дослідження системи підготовки 
військовослужбовців США показало, що їй притаманні деякі характерні національні 
особливості. Насамперед, професія американського офіцера не проста ремесло і мистецтво, 
яке потребує унікального таланту й який неможливо передати іншим, а це складне 
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інтелектуальне заняття з тривалою, всебічною самоосвітою. Функціонування систем 
навчання і виховання передбачає їх тісну взаємодію з системами права, історії, політики, 
економіки, соціології, психології та іншими.  

Аналіз системи військової освіти США дає змогу використовувати досвід організації, 
вдосконалення професійної підготовки, який є ефективним для вирішення проблем 
реформування вітчизняної військової освіти загалом та може бути використаний в підготовці 
офіцерів як Сухопутних військ, так й інших видів ЗС України видових академій (інститутів). 
Головне завдання науково-педагогічних працівників факультету військової підготовку 
ВІКНУ – повний перехід на нову план-програму навчання з 2017 навчального року та 
завершення планування проведення навчального збору зі студентами після закінчення ними 
1-го року навчання. 
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к.воен.н. Зайцев Д.В. 
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ ВОЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ. УРОКИ ДЛЯ УКРАИНЫ 
 

В статье проанализировано современное состояние военного образования в США. 
Определена его структура, основные источники подготовки и комплектования офицерского 
корпуса для замещения вакантных должностей. Приведен общий алгоритм подготовки 
офицерских кадров для Сухопутных войск США. Детализированы основные направления 
подготовки офицерских кадров тактического, оперативно-тактического и оперативно-
стратегического уровней управления. Расписан порядок и сроки повышения квалификации и 
переподготовки офицерских кадров. Рассматриваются некоторые проблемные вопросы 
реформирования системы высшего военного образования в Соединенных штатах Америки и 
возможность ее системного внедрения в процесс подготовки специалистов Вооруженных Сил, 
других воинских формирований Украины, в том числе, обучающихся по программе подготовки 
офицеров запаса. 

Ключевые слова: высшее военное образование, высшие военные учебные заведения, системы 
переподготовки и повышения квалификации, реформа военного образования. 

 
Ph.D. Zaitsev D.V. 

ANALYSIS OF CURRENT STATE AND DEVELOPMENT OF MILITARY EDUCATION 
IN THE UNITED STATES. LESSONS FOR UKRAINE. 

 
The article analyzed the current state of military education in the United States. The structure of 

military education, the main sources of recruitment and training of the officer corps for the vacant posts. 
Some general algorithm for training officers for the US Army. Detailed basic directions of training 
officers of tactical, operational and tactical and operational and strategic levels of management. Painted 
procedure and terms of training and retraining of officers. We consider some issues of military reform of 
higher education in the United States and the possibility of introducing the system in the process of 
preparation of experts of the Armed Forces and other military formations of Ukraine, including those 
who study program for reserve officers. 

Keywords: higher military education, higher military educational institutions, training systems and 
training, reform of military education. 
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МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ 
 З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

 
У статті проведено семантичний і дефінітивний аналіз понять “якість” і “моніторинг”. 

Адаптовано визначення цих понять до особливостей військової освіти. Розглянуто теоретико-
методологічні засади моніторингу в освіті та проблеми забезпечення якості підготовки 
військових фахівців з вищою освітою.  Запропоновано структуру та основні складові педагогічної 
системи вищого військового навчального закладу як об’єкту моніторингу, що чинять 
безпосередній вплив на забезпечення якості освіти. Уточнено зміст поняття “компетентність 
військового фахівця” та відповідні  закони дидактики щодо якості освітньої діяльності у вищій 
школі.  

Ключові слова: теоретико-методологічні засади, вища військова освіта, якість освіти, 
моніторинг  якості освіти, якість підготовки військових фахівців. 

 
Постановка проблеми. Освіта, як і будь-який процес або результат діяльності людини, 

має визначену якість. З огляду на те, що до покращення якості освіти висуваються відповідні 
соціальні вимоги, то цей процес потребує  постійного управління на певних методологічних, 
методичних та організаційних засадах, де  чільне місце посідає моніторинг якості освіти. 

Результати опрацювання авторами низки науково-педагогічних, методичних та інших 
інформаційних джерел свідчать, що поняття “якість освіти” і “моніторинг якості освіти” ще 
не знайшли свого остаточного визначення у педагогічній теорії. Аналіз сутності зазначених 
категорій, розробка та впровадження відповідних показників і критеріїв у педагогічну 
практику сприятимуть наданню процесу підвищення якості підготовки військових фахівців 
більш цілеспрямованого і керованого характеру.   

Аналіз основних досліджень і публікацій. Методологічні й теоретичні проблеми 
моніторингу розглядаються в працях І. Бестужева-Лади, І. Герасимова, Т. Заславської, 
Ю. Левади, О. Майорова, Н. Пішулина, А. Савельєва, Н. Селезньової, Л. Семушиної, 
А. Субетто, Р. Шишова. Моніторинг усе ширше використовується в освітніх системах. У 
теорії й практиці освіти існують різні підходи до моніторингу. Одні вчені й практики 
(П. Анісімов, В. Зуєв, О. Майоров, Л. Шибаєва) розглядають моніторинг як засіб 
удосконалювання системи інформаційного забезпечення управління освітою, інші 
(А. Галаган, B. Качерманьян, А. Савельєв, Л. Семушина) – як підвищення ефективності 
стратегічного планування розвитку вищої професійної освіти. А. Орлов розглядає 
моніторинг у контексті підвищення якості управлінських рішень і при здійсненні 
педагогічних інновацій. В. Кальней, Н. Михайлова, Н. Селезньова використовують 
моніторинг як засіб оцінки якості освіти. М. Гузаїров, І. Єлісєєв, А. Сапронов розглядають 
моніторинг як інформаційну основу в системі оцінювання й управління якістю освіти на 
регіональному рівні, а І. Вавілова, Л. Виноградова, С. Горбатков, B. Лукманов, Т. Макарова, 
Е. Мухортова, Н. Нікітін, Г. Скок - на рівні навчального закладу. 

Мета дослідження. Визначити роль, місце, сутність і структуру моніторингу у вищій 
військовій освіті, розглянути теоретико-методологічні засади і певні підходи до проведення 
моніторингових досліджень для забезпечення належної якості підготовки військових 
фахівців у вищому військовому начальному закладу (далі – ВВНЗ). 

Виклад основного матеріалу дослідження. У більшості сучасних наукових 
досліджень фундаментального плану у сфері педагогіки неодмінним атрибутом є 
словосполучення “теоретико-методологічні засади” та його похідні. При цьому автори 
подібних досліджень, за рідким виключенням, не обтяжують себе проведенням відповідного 
семантичного та дефінітивного  аналізу щодо виявлення сутності зазначених мовних 
одиниць. Особливо, що стосується їх прикладного застосування при дослідженні конкретних 
понять, об’єктів, процесів. У даному контексті  цими поняття є “якість” і “моніторинг”.  
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Тому проведемо відповідний теоретичний аналіз. Теорія (грець. teoria – розгляд, 
дослідження) за своєю структурою являє собою систему законів певної науки. У цій системі 
деякі із законів, що мають найбільш загальний характер, складають її основу, інші – 
підпорядковуються основним чи виводяться з них за логічними правилами [1].  

Щодо теорії педагогіки, то у працях сучасних учених С.Архангельского, 
Ю. Бабанського, В. Бондаря, Б. Гершунського, В. Загв’язинського, І. Лернера, М. Махмутова, 
М. Скаткіна, І. Підласого та інших визначено певні закони навчання, що отримали визнання 
науково-педагогічної громадськості. Серед них: закон соціальної зумовленості цілей, змісту 
й методів навчання; закон зумовленості результатів навчання характером діяльності тих, хто 
навчається; закон цілісності та єдності педагогічного процесу; закон взаємозв'язку та єдності 
теорії і практики в навчанні; закон взаємозв'язку і взаємозумовленості індивідуальної, 
групової й колективної навчальної діяльності тощо.  

Наведені закони носять всезагальний, здебільшого філософський характер. Їх 
застосування до проведення конкретних педагогічних досліджень є досить проблематичним. 
Хоча закони, “…як виражене твердження, що має докази, описує співвідношення, зв'язки 
між різними науковими поняттями” [2], повинні  “накривати” все поле будь-якої науки і 
діяти у будь-яких її сферах.  

Не дуже застосовуваними для вирішення зазначених педагогічних проблем виявилися й  
прийняті науковою спільнотою закони і закономірності дидактики. На сьогодні у вітчизняній 
педагогіці їх налічується близько п’ятдесяти. Серед них обмаль тих, які б стосувалася якості 
освіти, якості освітнього процесу, компетентності фахівця, як пріоритетних напрямів 
педагогіки. У зв’язку з викладеним постає нагальна потреба привнесення в дидактику таких 
законів, що відповідають сучасним потребам педагогічної практики. Для цього 
скористаємося загальнометодологічними підходами, але не спиратимемося на усталене 
десятиліттями визначення поняття методології через (метод і “логос”– вчення), що обмежує 
його предмет аналізом методів.  

Нині все більше дослідників під час вирішення подібних педагогічних проблем 
вдаються до реалізації стратегії системного підходу, розглядаючи методологію як учіння про 
способи організації і побудови теоретичної та практичної діяльності людини. 

Системний підхід у педагогічному дослідженні вимагає дотримання таких умов: 
встановлення всіх складових елементів досліджуваного педагогічного процесу чи явища; 
вивчення зв'язків, залежностей кожного елемента від всіх інших, і на цій підставі виявлення 
основних елементів з провідними зв'язками і відносинами; побудови моделі, що 
характеризується організованістю, цілісністю та ієрархічністю; розкриття залежності 
встановленої системи від зовнішніх умов; опис конкретного елемента в нерозривному цілому 
з усією системою; властивості досліджуваного процесу, явища випливають не тільки з 
підсумовування властивостей його елементів, а й з особливостей системи в цілому, самої 
структури системи. 

Слід зазначити, що застосування системного підходу, здебільшого, спрямовано не 
стільки на формування системи знань про об’єкт, процес, скільки на відтворення  у знанні 
об’єкта, процесу як системи. 

Відтак, спочатку проведемо семантичний і дефінітивний аналіз визначень понять 
“моніторинг”, “якість”, “компетентність”.  

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови “моніторинг” 
визначається як безперервне стеження за яким-небудь процесом з метою виявлення його 
відповідності бажаному результату ”[3].  

З точки зору В. Андреєва педагогічний моніторинг являє собою “системну діагностику 
якісних і кількісних характеристик ефективності функціонування і тенденцій саморозвитку 
освітньої системи, включаючи її цілі, зміст, форми, методи, дидактичні й технічні засоби, 
умови і результати навчання, виховання і саморозвитку особистості ” [4]. 

На думку Т. Стефановської моніторинг в освіті це: “ діагностика, оцінка і прогнозу-вання 
стану педагогічного процесу: відслідковування його ходу, результатів, перспектив”[5].  

У запропонованому С. Шишовим і В. Кальней визначенні під моніторингом розуміється 
“сукупність безперервних контролюючих дій, які дозволяють спостерігати і коригувати за 
необхідності просування учня від незнання до знання ” [6].  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7
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Є. Хриков визначає моніторинг як “систему заходів щодо збору й аналізу інформації з 
метою вивчення й оцінки якості професійної підготовки й прийняття рішень про розвиток 
навчально-виховного процесу на основі аналізу виявлених типових особливостей і 
тенденцій” [7]. 

Одне з найбільш вдалих, на наш погляд, визначень освітнього моніторингу 
запропонував О. Майоров: “Моніторинг в освіті – це система збору, обробки, зберігання і 
поширення інформації про освітню систему або окремі її елементи, яка орієнтована на 
інформаційне забезпечення управління, дозволяє робити висновки про стан об’єкта у будь-
який момент часу і дає прогноз його розвитку” [8]. 

Адаптуючи наведене визначення  до системи військової освіти, поняття “моніторинг”, 
на думку авторів, можна представити як “інформаційно-аналітичну складову системи 
управління освітою або окремими її  елементами,  що дозволяє робити висновки про стан 
об’єкта (процесу) у будь-який момент часу, дає прогноз його розвитку і сприяє прийняттю та 
впровадженню відповідних управлінських рішень”. 

Основною метою моніторингу в системі вищої військової освіти є визначення якості 
освітньої діяльності у ВВНЗ та її похідної – якості підготовки військових фахівців. У Законі 
України “Про вищу освіту” якість вищої освіти визначається як сукупність якостей особи з 
вищою освітою, що відображає її професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну 
спрямованість і обумовлює знатність задовольняти як особисті духовні і матеріальні 
потреби, так і потреби суспільства. Під якістю освітньої діяльності розуміється сукупність 
характеристик системи вищої освіти та її складових, яка визначає її здатність задовольняти 
встановлені потреби окремої особи або (та) суспільства [9]. 

Будь-який вищий навчальний заклад, у тому числі й ВВНЗ, створює педагогічну 
систему (далі – ПС) і відповідну структуру такої системи – своєрідне середовище, в якому 
здійснюється освітня діяльність (рис. 1). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Педагогічна система ВВНЗ  
 

У наведеній на рис. 1 структурі представлено сукупність органічно пов’язаних між 
собою елементів. Вона функціонує в певних внутрішніх умовах і на яку також чинять вплив 
відповідні зовнішні умови. Серед останніх слід виділити такі: нормативно-правові; 
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економічні; військово-політичні; соціально-політичні; екологічні; етичні; релігійні; освітньо-
інтеграційні; соціально-психологічні; адміністративно-управлінські. 

До найбільш значущих внутрішніх умов педагогічної системи слід віднести такі: 
морально-психологічні; адміністративно-розпорядчі; часові; самоврядні; фінансово-
економічні; санітарно-гігієнічні; побутові; естетичні; навчально-методичні; інформаційні; 
науково-інноваційні; матеріально-технічні. 

Тобто, педагогічна система  ВВНЗ є відкритою. На її функціонування впливають багато 
чинників. Але й сама вона  може й має впливати на них, оптимізуючи середовище, в якому 
функціонує і розвивається. Адже до її складу входить елемент з потужною внутрішньою 
енергією. Це – учасники навчально-виховного процесу (НВП): наукові і науково-педагогічні 
працівники, слухачі (курсанти), керівники, персонал забезпечення, допоміжний та технічний 
склад,  а також –  замовники,  командири підрозділів і частин,  де проходять службу 
випускники ВВНЗ.  Тобто всі ті,  хто безпосередньо чи опосередковано чинить вплив на 
функціонування педагогічної системи. 

Відповідно до викладеного, автори статті пропонують ввести в науковий вжиток, 
додатково до існуючих, дидактичний закон зумовленості якості освіти якістю складових і 
ефективністю функціонування педагогічної системи освітнього закладу та умов, в яких вона 
перебуває.  

Розглядаючи ПС як цілісне утворення (рис. 1), пильну увагу слід приділити 
найважливішій її складовій – якості підготовки військових фахівців, що є своєрідною 
похідною від якості учасників НВП, якості освітньої діяльності ВВНЗ та якості умов, в яких 
педагогічна система функціонує (рис. 2). Успішність функціонування  ПС ВВНЗ може мати 
місце лише за умови організованого і скоординованого “запуску” всіх її взаємопов'язаних 
елементів, якість кожного з яких має підлягати моніторингу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Взаємозв'язок  якості підготовки військових фахівців з  
основними складовими педагогічної системі ВВНЗ 
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Завдяки реалізації мети й завдань, моніторинг якості освіти стає універсальним за 
своїми дослідницькими і практичними можливостями механізмом впливу й корекції 
діяльності суб’єктів управління ПС. 

Оскільки моніторинг є одним з елементів управління системами і процесами, то до 
нього можна застосувати певні закони і принципи кібернетики. Тим більш, як зазначалося 
раніше, втілення усталених педагогічних законів при проведенні моніторингових досліджень 
є досить проблематичним. 

Скористаємося законом зворотного зв'язку, що найбільш природно віддзеркалює 
сутність поняття “моніторинг”. 

Наявність зворотного зв'язку між взаємопов'язаними і взаємодіючими елементами 
педагогічної системи створює умови для організації ефективного управління ними на 
наукових принципах. На підставі отриманої інформації коригується керуючий вплив. 
Головною при цьому є інформація щодо якості підготовки військових фахівців, яка 
визначається через ступінь сформованості відповідних компетентностей. 

Компетентність військового фахівця доцільно розглядати як “показник якості його 
підготовки, що характеризується ступенем здатності та готовності фахівця до постійного 
самовдосконалення, застосування сформованих знань, умінь, навичок, особистих якостей і 
ціннісних орієнтацій при виконанні ним службово-бойових функцій у звичайних та 
екстремальних умовах на посаді за призначенням” [10]. 

Виходячи з наведеного  визначення компетентності, математичний вираз якості 
підготовки військових фахівців можна представити таким чином:  

Q = å
=

n

i 1
Ki Gi,    (0  ≤  Q ≤ 1 ), 

де: Q – інтегральна якість підготовки військового фахівця; 
Ki  – ступінь сформованості кожної з визначених компетентностей (0≤ Ki ≤ 1 ), 

визначається  у відносних показниках; 

Gi – коефіцієнт вагомості кожної з визначених компетентностей, å
=

n

i 1
 Gi = 1. 

Відповідно,  у вербальному вигляді цей закон,  на думку авторів статті,  можна 
сформулювати так: “Якість підготовки військових фахівців у ВВНЗ є інтегральним 
показником суми добутків ступеня сформованості кожної з визначених  компетентностей та 
відповідного їй коефіцієнта вагомості”. 

Відтак, коли якість підготовки військових фахівців представлено відповідним законом, 
то його цілком правомірно можна застосувати в педагогічній практиці. При цьому 
відкривається шлях до здійснення моніторингу рівня сформованості компетентностей і в 
якісному, і в кількісному виразах із застосуванням відповідних засобів діагностики якості 
освіти. Подібний підхід стає більш надійним інструментом у забезпеченні якості підготовки 
військових фахівців з вищою освітою та ефективності функціонування ВВНЗ [11]. 

Висновок: Таким чином, відповідно до мети дослідження у статті визначено роль, 
місце, сутність і структуру моніторингу у вищій військовій освіті, розглянуто теоретико-
методологічні засади і певні підходи до проведення моніторингових досліджень для 
забезпечення якості підготовки військових фахівців у вищому військовому начальному 
закладу. 

Перспективи подальших досліджень. Розглянути проблему ефективності управління 
педагогічної системи ВВНЗ та гарантування якості підготовки військових фахівців у вищому 
військовому начальному закладу. 
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  
С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 
В статье осуществлен семантический и дефинитивный анализ понятий “качество” и“ 

мониторинг”. Адаптированы определения этих понятий к особенностям военного образования. 
Рассмотрены теоретико-методологические основы мониторинговых исследований в 
образовании и проблемы обеспечения качества подготовки военных специалистов с высшим 
образованием. Предложена структура и основные составляющие педагогической системи 
высшего военного учебного заведения как объекта мониторинга, который непосредственно 
влияет на обеспечение качества подготовки военных специалистов. Уточнено содержание 
понятия “компетентность военного специалиста” и соответствующие законы дидактики, 
касающиеся качества образовательной  деятельности в высшей школе.  
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MONITORING OF QUALITY OF TRAINING MILITARY SPECIALISTS  WHO HAVE 
HIGHER EDUCATION 

 
The article presents the semantic and definitive analysis of the concepts of "quality" and 

"monitoring". Definitions of these concepts are adapted to the peculiarities of military education. 
Considered theoretical and methodological foundations monitoring study in education and quality 
assurance issues of training of military specialists with higher education . The structure and main 
components of the pedagogical system of higher military educational institution as an object of 
monitoring, which directly affects the quality assurance training of military specialists . Clarified the 
meaning of " military expert competence " and the relevant laws of didactics , educational activities 
concerning quality in higher education. 

Keywords: theoretical and methodological foundations, higher military education, quality of 
education, monitoring the quality of education, the quality of training of military specialists. 
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АНАЛІЗ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ В УКРАЇНІ 

 
У статті розкриваються особливості підготовки майбутніх інженерів у вищих 

навчальних закладах технічного профілю. Проаналізовано особливості фахової підготовки 
майбутніх інженерів, визначено поняття - сучасний інженер, основні напрямки ефективної 
підготовки з метою сформованості конкурентоспроможного людського потенціалу для 
високотехнологічного та інноваційного розвитку України. Значна увага приділена основним 
проблемам, що заважають ефективності цієї роботи. Окреслено шляхи вирішення та 
застосування нових підходів до організації навчального процесу, обґрунтування педагогічних умов 
формування професійної якості майбутнього інженера. Виявлено місце і роль викладача в 
системі фахової підготовки інженерів. 

Ключові слова: професійна освіта; нові концепції навчання; індивідуалізація освіти, 
гуманізація освіти, особистісно-орієнтований підхід, інженерна діяльність, фахова підготовка 
інженерів. 
 

Постановка проблеми. Динаміка науково-технічних змін у суспільстві, усвідомлення 
того, що освіта – основа економічної й суспільної заможності, висувають підвищені вимоги 
до підготовки фахівців у галузі інженерної освіти в Україні. Майбутній фахівець 
інженерного профілю крім базових освітньо-кваліфікаційних дисциплін повинен мати якості, 
які відображають фахову компетентність (сукупність знань, умінь, навичок і здатність їх 
використовувати в певній галузі фахової діяльності, уміння навчатись протягом усього 
життя, здатність орієнтуватись у життєвих ситуаціях; працювати над своїм розвитком), 
ціннісні орієнтації, соціальну спрямованість. Майбутній інженер повинен бути носієм 
загальнолюдських і культурних цінностей, прагнути до самовдосконалення своєї 
майстерності за обраним фахом. Класичні зразки науки свідчать, що надмірне захоплення 
професійною підготовкою в деякій мірі завдає шкоду загальному духовному і культурному 
розвитку особистості це може привести людство до духовної кризи.  
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В сучасних умовах відбувається становлення нового компонента професійності 
інженера - техноетики, основним змістом якої є здійснення процесу технічної діяльності 
згідно з моральними принципами, та врахуванням оцінки наслідків використання технічних 
розробок. На особливу увагу і осмислення заслуговують філософські ідеї Володимира 
Івановича Вернадського - організатора і першого президента Української Академії наук. 
Вчений послідовно виступав проти зловживань науковими відкриттями, і закликав до 
соціальної відповідальності вчених, інженерів за результати своїх досліджень, а також 
використання науково обґрунтованих рекомендацій в різних сферах життєдіяльності людини 
[1]. Слова Т.В. Адорно, відомого німецького філософа, соціолога, вимовлені ще в середині 
20  століття,  про те,  що «техніка і суспільство одночасно і збігаються,  і ніби прірвою 
відокремлені один від одного», не втратили актуальності і сьогодні [2]. У роботі «Техніка і 
суспільство» Жака Еллюля, видатного французького філософа, соціолога і юриста, 
висловлюється думка про те, що матеріалізація людської свідомості в техніці і впевненість в 
досягненнях науково-технічної революції, містить в собі величезні трагічні наслідки, 
створені людиною в результаті порушення рівноважних взаємодій з природою.  Він 
стверджував, що «необхідно пов'язувати техніку з загальною раціоналізацією світу і вимоги 
контролю над технічним розвитком» [3] 

Модернізація вищої освіти в Україні за останні роки дозволила зробити аналіз 
ситуації, що склалася в системі вищої освіти, і позначити певні недоліки, до яких ми можемо 
віднести такі: 

- усереднений підхід до особистості, “валовий” випуск фахівців, десятиліттями 
незатребуваність інтелекту, таланту, моральності, професіоналізму, деградація моральних 
цінностей, падіння престижу високоосвіченої людини; 

- формування спотвореного уявлення про соціальну роль інженера у суспільстві, 
складний економічний стан окремих галузей науки і виробництва, дієві суспільні конфлікти; 

-  робота багатьох галузей за зарубіжними зразками (моделями), закупівля іноземних 
технологій і, як наслідок, перекручування головної функції інженерної діяльності - творчої 
розробки нової вітчизняної техніки і передових вітчизняних технологій [4]. 

Особливо слід вказати на недостатнє фінансування ВНЗ, що породило «старіння» 
викладацького складу. Проявляється так званий процес “фільтрації”, коли у ВНЗ 
залишаються лише ті викладачі, які по-справжньому люблять свою професію і не здатні 
проміняти її на будь-яку іншу. В результаті цього через 15-20 років ми можемо відчути брак 
досвідчених і кваліфікованих вузівських кадрів. 

Таким чином, одним з головних протиріч вищої професійної освіти є протиріччя між 
сформованою технологією навчання, орієнтованої переважно на засвоєння знань, а не на 
розвитку самостійності, проблемного мислення, творчої активності студента, і потребою 
суспільства і людини в розвитку його інтелекту і особистості адаптації до швидкоплинних 
змін науково-технічного прогресу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій До проблеми підготовки інженерів в Україні 
і зарубіжжя зверталися багато дослідників. На рівні докторських дисертацій проблеми 
підготовки майбутніх інженерів досліджували Е. Коваленко (методика професійного 
вчення), М. Лазарев (моделювання вмісту загальноінженерних дисциплін), Е. Лузік 
(загальнонаукова підготовка інженерів), О. Романовський (підготовка інженера до 
управлінської діяльності), П. Яковішин (вчення майбутніх фахівців методом аналізу і 
синтезу механізмів і машин), А. Демін (технологія відбору вмісту вчення інженерно-
технічних дисциплін) та інші. Ряд вчених, які досліджували питання становлення і розвитку 
інженерно-педагогічної освіти, - С. Я. Батишева, І. Б. Васильєва, М. М. Волкова, Є. Ф. Зеєра, 
О. Е. Коваленко, Ю. А. Кустова, Б. Д. Литвинова, А. Т. Маленка, А. С. Новікова, Н. Г. 
Ничкало, О. І.Пастухова, В. Г. Романцева, О. І. Щербак дозволяє виявити основне протиріччя 
інженерно-педагогічної освіти, яке полягає в тому, що протягом терміну навчання у ВНЗ 
необхідно якісно здійснити три види підготовки: інженерну, психолого-педагогічну та 
підготовку з робітничої професії.  
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Сучасному виробництву потрібний фахівець, який повинен глибоко володіти 
теоретичними знаннями, професійними уміннями і навичками, готовий до діяльності в 
складних умовах конкуренції, здатний до самонавчання та удосконалення набутих знань. 
При підготовці інженерів за новим напрямами, залишається багато невирішених проблем, які 
мають місце у вищій інженерній освіті, зокрема: недостатня кількість знань про новітні 
інженерні технології і своєчасність їх включення в зміст навчання; невідповідність між 
існуючою системою інженерного утворення і вимогами Європейської спільноти відносно 
входження у єдину систему безперервної освіти; застаріли форми, методи, засоби підготовки 
і потреби вищих технічних учбових закладів в застосуванні інноваційних технологій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Актуальною проблемою, від вирішення і 
підтримки якої в значній мірі залежить розвиток різних галузей економіки,  освіти,  
професійної культури є модернізація і удосконалення підготовки висококваліфікованих 
інженерів. Поряд з отриманням фундаментальних знань в області майбутньої професії, слід 
вивчати етику інженера. Сукупність цих знань забезпечує підготовку фахівців з високим 
рівнем соціальної відповідальності, здатність до постійного самовдосконалення, рішенням 
морально-етичних проблем, пов'язаних з інженерною діяльністю. 

Сьогоднішнім викладачам вищих навчальних закладів технічного профілю, необхідно 
сконцентрувати свої зусилля на “формуванні ерудованої, вільної та відповідальної 
особистості, що поєднує професійну компетентність з громадянською відповідальністю, яка 
має належний світоглядний кругозір і моральну свідомість” [6]. 

Не можуть бути залишені без уваги завдання вищої освіти, пов'язані з сучасним етапом 
розвитку суспільства, нові концепції навчання в вузі, серед яких провідними є 
індивідуалізація і гуманізація освіти і, нарешті, специфіка підготовки студентів до 
майбутньої професійної. При цьому слід виходити з того, що інженер - продукт історичного 
розвитку, що відображає вплив соціального середовища, методів інженерної підготовки, 
особливостей інженерної діяльності, певні ознаки, типові для цієї професійної групи. 
Інженер, як суб'єкт технічної діяльності, є фахівцем, що вирішує проблеми проектування, 
конструювання, функціонування, практичного застосування техніки і технології на науковій 
основі. Інженер діє не тільки серед різноманітних технічних пристроїв, але і, перш за все, 
серед людей. Він постійно знаходиться у тісній взаємодії з технікою, технологією, 
техносферою [5]. 

З огляду на складність розв'язуваних інженером завдань, а також економічні та 
екологічні аспекти його діяльності, головний акцент повинен робитися на таку професійну 
діяльність, як сучасні досягнення науки і техніки. Розвиток і ускладнення техніки, 
впровадження новітніх технологій диктують необхідність поглибленої професійної 
підготовки інженера з великим резервом на майбутнє, розвитку його творчих здібностей, 
ініціативи, самостійності, а також формування високих моральних якостей. 

Інженерна освіта в даний момент не відповідає викликам сучасності, тобто розвитку 
наукоємних технологій і промислових інновацій, інженерного підприємництва, 
інтернаціоналізації інженерної професії, глобальної конкуренції. Необхідно ретельно 
вивчити міжнародні стандарти інженерної освіти і адаптувати їх до підготовки бакалаврів, 
магістрів і спеціалістів в області техніки і технологій в провідних вищих навчальних 
закладках України. Інженерна діяльність повинна носити комплексний і інноваційний 
характер при вирішенні дослідницьких, проектних, конструкторських, технологічних задач. 

Сучасний інженер -  це не тільки носій фундаментальних і професійних знань,  а й 
самодостатня, саморозвиваюча особистість з високим рівнем загальної культури та 
професійної компетенції. Наскільки сучасні інженери-фахівці, здатні творчо і самостійно 
мислити, будуть судити про всі позитивні й негативні сторони у підготовці випускників 
технічного ВНЗ до їх майбутньої професійної діяльності. 

На державному рівні і на місцях необхідні чималі зусилля, спрямовані на ефективне 
реформування вищої технічної школи України.  
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Головну увагу, зокрема, слід зосередити на удосконаленні структури вищого 
навчального закладу та розбудові системи управління. Керуючись вимогами закону України 
про Вищу освіту необхідно: 

- зосередити увагу на основних правових, організаційних, фінансових засадах 
функціонування системи вищої освіти; 

- створити умови для посилення співпраці державних органів і бізнесу з вищими 
навчальними закладами на принципах автономії вищих навчальних закладів; 

- поєднати освіту з наукою та виробництвом з метою підготовки 
конкурентоспроможного людського потенціалу для високотехнологічного та інноваційного 
розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та 
держави у кваліфікованих фахівцях[4]. 

Результати аналізу психолого-педагогічних досліджень і практики підготовки 
інженерів в технічних університетах України свідчить про те, що традиційні роз'яснювально-
інформаційні методи не забезпечують створення необхідного рівня знань і придбання 
усвідомлених навичок в галузі професійної діяльності значної частини студентів. Вирішення 
цієї проблеми вимагає пошуку нових підходів до організації навчального процесу та 
обґрунтування педагогічних умов формування професійної якості майбутнього інженера. 

На думку багатьох дослідників необхідно: 
1) враховувати рівень забезпечення професійної спрямованості навчання шляхом 

моделювання в ньому предметного і соціального змісту майбутньої діяльності інженера; 
2)  організація навчальної взаємодії студентів і викладачів на основі діяльністьного та 

особистісно-орієнтованого підходу;  
3) цілеспрямоване формування у студентів узагальнених навчальних умінь і навичок 

професії технічного спеціаліста з використанням ситуаційної методики навчання. 
З позицій такого підходу підготовка не може бути зведена до передачі суми відомостей 

від викладача до студентів, тому що домінуючим фактором, що визначає суть процесу 
навчання, є діяльність самих учнів, які мають особистісну значущі цілі і мають здатність до 
їх реалізації. Слід залучати кожного учня в процес спрямованої пізнавальної діяльності для 
подальшого застосування набутих знань на практиці, прищеплювати (виробляти) навички 
спільної роботи у співпраці з викладачами, ефективніше використовувати ситуаційне 
навчання (кейс-технології або кейс-методи) - інноваційної технології навчання, які 
дозволяють розвивати пізнавальні інтереси учнів шляхом безпосереднього залучення 
кожного учасника навчального процесу в аналіз і вирішення ситуаційних завдань [7]. 

Комплексна ділова проблема, внутрішня перспектива і деталізована реальна ситуація - 
це три ключові елементи, які перетворюють ситуаційну модель в результативний спосіб 
навчання студентів професійної етики інженера. Процес навчання в цьому випадку 
здійснюється за допомогою колективного аналізу, прийняття рішень і передбачення їх 
наслідків. Ситуаційне завдання з професійної етики інженера висвітлює певну проблему, 
пов'язану з діяльністю технічного фахівця:  що сталося,  хто був причетний до ситуації,  в 
деяких випадках - які наслідки цих дій. Завдання описує діловий конфлікт, його учасників і 
подій досить детально, що допомагає змоделювати контекст реальної діяльності сучасного 
інженера для здійснення аналізу ситуації і вироблення рішень на базі теоретичних знань з 
професійної діяльності. Ситуаційне завдання - це не просто грамотний опис ситуації, і не 
просто опис певних подій, а в першу чергу, педагогічний інструмент, який використовується 
для досягнення певних навчальних цілей. 

Об'єктивні потреби розвитку виробництва в умовах науково-технічної революції 
призвели до вирівнювання рівнів освіти й професійної підготовки, уніфікації стандартів 
освіти й виробничих умов у різних країнах. Міжнаціональний обмін кадрами, відкриття 
закордонних філій великими корпораціями, обмін технологіями є основою формування 
загальносвітових стандартів виробничої культури, управлінських систем та міжособистісних 
відносин. Організаційні структури, типи використовуваної технології стають усе більше 
схожими в різних країнах, однак у поводженні окремих осіб національні й культурні 
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розходження зберігаються та навіть підсилюються. Так, наприклад, при використанні в США 
й Франції аналогічної технології, поводження французів й американців різне, відрізняється 
навіть спосіб застосування технології. У силу цієї обставини необхідно враховувати 
особливості національної культури, системи цінностей і мотиваційних установок, що 
історично склалися в тій або іншій країні, коли мова йде про співпрацю. 

Складності, що виникають при виході на світовий ринок робочої сили з України, можна 
частково подолати, якщо пристосувати персонал до організаційної системи корпорації, а 
використовування технології почнеться не на стадії застосування робочої сили, а в процесі її 
попередньої підготовки. В рамках національних макроекономічних систем, великі корпорації 
не задовольняються використанням робочої сили, а приймають все більшу участь у самому 
процесі її формування. Все це свідчить про об'єктивну тенденцію інтернаціоналізації знань і 
процесу підготовки кадрів.  

Інтернаціоналізація освіти представляє собою процес розширення сфери діяльності 
вищих навчальних закладів та університетів за межі своєї національної освітньої системи, 
розвиток міжнародних освітніх і наукових зв'язків, приведення діяльності вищого 
навчального закладу  у відповідність міжнародним нормам, що сприятиме формуванню умов 
для забезпечення високої якості освіти та розвитку науки. Професійна підготовка інженерів, 
конкурентоспроможних на міжнародному ринку праці, повинна будуватися на принципах 
інтернаціоналізації освіти та ринку робочої сили. 

На нашу думку, підвищити якість інженерної освіти можливо за умови її відповідності 
принципам безперервної професійної освіти. А саме: 

- розуміння освітньої системи як цілісної, що об'єднує й інтегрує всі її рівні і форми; 
- взаємозв'язок загальної, професійної і гуманітарної освіт; 
- інтеграція навчальної та практичної діяльності; 
- вертикальна та горизонтальна цілісність освітнього процесу впродовж життя; 
- індивідуалізація навчання студентів на основі сучасних інтерактивних технологій; 
- поступовість у формуванні й збагаченні творчого потенціалу особистості; 
- гнучкість і різнобічність знань, засобів, методик, часу і місця навчання; 
- застосування творчих інноваційних підходів [8].  
Однією з необхідних умов реалізації зазначених вище принципів є пошук та 

впровадження нових ефективних форм співпраці вищих навчальних закладів з потенційними 
роботодавцями та замовниками кваліфікованих спеціалістів - промисловими 
підприємствами, корпораціями, науково-технічними та сервісними центрами, приватними та 
державними господарствами, іншими структурами, зацікавленими у відповідності рівня та 
якості освіти до вимог суспільства. 

Така пильна увага до цієї проблеми на сучасному етапі розвитку суспільства 
пояснюється вимогами, що стоять перед фахівцями сьогодні. Сучасна економіка, заснована 
на знаннях, вимагає від людини, у міру професійного росту, регулярно поповнювати свій 
багаж знань і навичок. Сучасні дослідники підкреслюють, що представникам нового 
покоління для досягнення соціального успіху упродовж життя доводиться, у середньому, 
чотири рази міняти сферу професійної діяльності. А тим фахівцям, які залишаються 
зайнятими в одній галузі тривалий час, обновляти свою кваліфікацію не рідше, ніж один раз 
у три роки. Регулярного відновлення вимагають не тільки спеціальні, але й загальні знання й 
навички. 

Сьогодні у країнах Європи 30-40 % працюючих мають вищу освіту, при цьому 
громадяни з вищою освітою мають рівень доходів у 1,5-2 рази вищий за середній. 
Міжнародна статистика свідчить, що у працівників з низьким рівнем кваліфікації ризик стати 
безробітними в чотири рази вище, ніж у висококваліфікованих спеціалістів [11]. 

За даними дослідження McKinsey  Global  Institute  (MGI)  в країнах,  що розвиваються,  
університети випускають набагато менше фахівців, які могли б працювати в міжнародних 
компаніях, чим прийнято вважати. На думку 83 опитаних під час дослідження директорів з 
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персоналу міжнародних компаній, що працюють у 28 країнах з низьким рівнем зарплат, у 
середньому лише 13% випускників університетів здатні працювати в таких компаніях. 

Це пояснюється багатьма причинами: насамперед, недостатнє знання англійської та 
інших іноземних мов,  наголос в університетських програмах на теорію,  що шкодить 
практичним знанням, непристосованість до корпоративної культури міжнародних компаній 
(невміння спілкуватися, працювати в команді). 

Таким чином, істотне підвищення якості професійної підготовки інженерів вищого 
навчального закладу технічного профілю, полягає у необхідності залучення професорсько-
викладацького складу та студентів до участі у розробках проектів, що відповідають потребам 
сучасного виробництва; організації стажування студентів на підприємствах та установах 
згідно з профілем обраної спеціальності, ефективного залучення майбутніх фахівців до 
науково-дослідної роботи з максимально ефективним використанням сучасного обладнання 
та технологій. Належний рівень іншомовної підготовки майбутніх фахівців може бути 
забезпечений за рахунок організації навчального процесу з вивченням спеціальних 
дисциплін іноземними мовами. 

Висновок. Одним з головних протиріч вищої професійної освіти є протиріччя між 
сформованою технологією навчання, орієнтованої переважно на засвоєння знань, а не на 
розвитку самостійності, проблемного мислення, творчої активності студента, і потребою 
суспільства і людини в розвитку його інтелекту та особистості.  

При підготовці інженерів за новим напрямами, потрібно враховувати багато 
невирішених протиріч, які мають місце у вищій інженерній освіті, зокрема: недостатня база 
знань щодо новітніх інженерних технологій і своєчасність їх включення в зміст навчання; 
невідповідність між існуючою системою інженерної підготовки в державних вищих 
навчальних закладах України вимогами Європейської спільноти відносно входження у єдину 
систему безперервної освіти. Сучасний розвиток і ускладнення техніки, впровадження 
новітніх технологій вимагають більш поглибленої професійної підготовки інженера з 
великим резервом на майбутнє,  розвитку його творчих здібностей,  адаптованості  до 
швидкоплинних реалій сучасності, ініціативи, самостійності, а також формування високих 
моральних якостей. 

Основну увагу слід приділити проектуванню змісту, що базується на джерелах і 
засобах інтеграції теорії і практики процесу навчання для підвищення ефективності 
формування професійних інженерних умінь та навичок , необхідних кваліфікованому 
фахівцю. Всі складові навчального процесу орієнтовані на формування у студента 
інтеграційних умінь та навичок, рівень яких відповідає індивідуальним особливостям 
кожного студента і передбачає їх злиття з відповідними видами діяльності та творчому 
застосуванню на практиці в сучасному виробничому колективі. 

Орієнтація методичної системи у вищому навчальному закладі технічного профілю 
повинна бути націлена  на забезпечення саморозвитку студентів за рахунок активізації форм 
навчальної діяльності, акцентування уваги на зворотний зв'язок і рефлексії, координації 
викладачем діяльності студентів з метою розвитку самоорганізації, відповідної до 
індивідуально-творчого потенціала студентів. 
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Кравченко А.И., Вихтюк М.П. 

АНАЛИЗ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В УКРАИНЕ 

 

В статье раскрываются особенности подготовки будущих инженеров в высших учебных 
заведениях технического профиля. Проанализированы особенности профессиональной 
подготовки будущих инженеров, определено понятие - современный инженер, основные 
направления эффективной подготовки с целью сформированности конкурентоспособного 
человеческого потенциала для высокотехнологичного и инновационного развития Украины. 
Значительное внимание уделено основным проблемам, которые мешают эффективности этой 
работы. Начерчены пути решения и применения новых подходов к организации учебного 
процесса, обоснования педагогических условий формирования профессионального качества 
будущего инженера. Выявлено место и роль преподавателя в системе профессиональной 
подготовки инженеров. 

Ключевые слова: профессиональное образование; новые концепции учебы; 
индивидуализация образования, гуманизация образования, личностно-ориентированый подход, 
инженерная деятельность, проффесиональная подготовка инженеров.  
 

Kravchenko O.І., Vіhtyuk M.P. 
THE ENGINEER-TO-BE STUDY PROCESS ANALYSIS IN RESPECT TO EDUCATION IN 

HIGHER TECHNICAL INSTITUTIONS IN UKRAINE 
 
In the article the aspects of engineer-to-be study process in respect to education in higher technical 

institutions are described. The aspects of engineer-to-be professional training were analyzed, the concept 
of “the high end engineer” was determined, the main trends of hi effective engineer-to-be education was 
determined that in turn meet the aim of competitive human potential to stimulate innovational and Hi-
Tech growth in Ukraine forming. The large attention to compromise efficiency problems of mentioned 
above duty was paid. The ways of problem solving, new study process organization approaches utilizing, 
foundation of educational engineer-to-be professional properties conditions were outlined. The role and 
place of lecturer in the professional training system were found. 

Keywords: professional training; new concepts of education; individualizing of education, 
humanization of education, person-oriented approach, engineer activity, engineer professional training. 
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УДК 378.147                                                                             Лісовський В.М. (ВІКНУ) 
к.пед.н., доц. Златніков В.Г. (ВІКНУ) 

 
АНАЛІЗ МОТИВАЦІЇ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ ДО НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО 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. 
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.  

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. 

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 
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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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АНАЛИЗ МОТИВАЦИИ КУРСАНТОВ ВЫСШИХ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

К ОБУЧЕНИЮ ИНОЯЗЫЧНОМУ 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. Изучение характера мотивации 
деятельности курсантов по овладению профессионально-ориентированным аудированием 
предусматривало диагностику структуры мотивации будущих офицеров к овладению 
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иностранным языком, исследование значимости профессионально направленного аудирования 
для будущих офицеров в процессе их професссионального роста и самореализации, изучение 
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. 

 
Lisovskiy V.N., Ph.D.  Zlatnikov V.G.  

THE ANALYSIS OF MOTIVATION OF CADETS OF HIGHER MILITARY EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS FOR FORMATION OF 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. The examination of motivation of cadets’ activity in professionally oriented listening 
comprehension envisaged diagnistics of motivation struscure of future officers in foreign language 
learning, analysis of significancy of professionally oriented listening comprehension for future officers in 
the process of their professional advancement and self-actualization. 

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. 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ 

 
У статті проведений аналіз основних принципів та підходів в організації підготовки 

наукових кадрів, зокрема докторів філософії (кандидатів наук) в європейських країнах, що 
приєдналися до Болонської декларації. Розглянуто методи і форми навчання аспірантів за 
докторськими програмами в різних європейських університетах та з’ясовано основні шляхи їх 
вдосконалення. Уточнено сучасні проблеми і тенденції, що пов'язані з підготовкою наукових 
кадрів, з урахуванням Зальцбурзьких принципів, а також визначено основні шляхи організації 
підготовки наукових кадрів. Виявлено найбільш раціональні та адекватні напрями подальшого 
перетворення системи підвищення наукової кваліфікації фахівців для різних сфер економічної 
діяльності. 

Ключові слова: європейський досвід, підготовка, наукові кадри, докторська освіта, основні 
принципи. 

 
Постановка проблеми. Після прийняття Болонської декларації європейські країни, які 

приєдналися до неї, вступили в епоху загальних і глибоких перетворень національних систем 
освіти та формування нового європейського освітнього і наукового співтовариства. У цих 
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країнах існує очевидний зв'язок між європейським простором вищої освіти і європейським 
науковим простором, який знаходиться у сфері підготовки наукових кадрів.  

В Україні, як і в європейських країнах, в останнє десятиліття проблема вдосконалення 
системи підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів стала особливо актуальною, 
оскільки українське наукове та науково-педагогічне співтовариство вже усвідомлює себе 
частиною загальноєвропейського наукового співтовариства в широкому сенсі, що виходить 
за політичні та ідеологічні рамки. Виходячи з вище зазначеного, аналіз європейського 
досвіду вдосконалення організації підготовки наукових кадрів з метою виявлення найбільш 
раціональних і адекватних шляхів подальшого перетворення системи підвищення наукової 
кваліфікації фахівців для різних сфер економічної діяльності в Україні є актуальним.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблемам формування та використання 
наукового потенціалу приділяють значну увагу В. Геєць, І. Єгоров, Б. Малецький, 
С. Мельник та інші. У своїх роботах автори відзначають погіршення ситуації у науковій 
сфері, зокрема старіння кадрового потенціалу науки, погіршення якості підготовки фахівців 
та формування динамічної тенденції щодо зменшення чисельності наукових кадрів вищої 
кваліфікації у науковій сфері.  

Адаптацію існуючої системи підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів 
вищої кваліфікації до нових вимог сучасності спробували здійснити за рахунок підвищення 
ефективності різного роду чинників в Україні О. Котова, О. Поживілова, Т. Сидорчук, 
Ж. Таланова, Г. Чорнойван, в той же час в Російській Федерації Т. Бендюкова, Т. Катасонова, 
С. Кононова, М. Кусакин, Ю. Нефедов, Г. Семенков, Т. Серова, С. Фролов, Е. Царив, 
Н. Цеховой.   

Сучасний досвід організації підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних 
кадрів, а також архітектуру наукових ступенів у розвинутих європейських країнах в 
наукових працях розглядають М. Степко, Я. Болюбаш, В. Шинкарук, В. Грубінко, І. Бабин  
[1], Л. Лобанова [2, 3], І. Козубців [4, 5] та інш.  

Мета дослідження. Проаналізувати основні принципи та підходи в організації 
підготовки наукових кадрів,  зокрема докторів філософії (кандидатів наук)  в європейських 
країнах, що приєдналися до Болонської декларації. 

Виклад основного матеріалу. На цей час в європейських країнах відсутня єдина 
система вчених ступенів. Традиції в системах підготовки і атестації аспірантів (ад’юнктів) 
теж істотно відрізняються. У першому наближенні можна говорити лише про умовне 
групування країн, в яких ці традиції мають більше подібностей, ніж відмінностей. Прийнято 
виділяти три моделі, що історично склалися: німецьку (Австрія, Данія, Нідерланди, 
Німеччина, Швейцарія, Швеція), французьку (Франція, Бельгія, Італія та ін.) англосакську 
(Англія, Ірландія, Шотландія, США, Туреччина та ін.) [6-9]. Доповнимо три історичні 
моделі, що розглянуті, наступними: японською (Японія); канадською (Канада); 
пострадянською (Росія, Україна, Білорусь та інш.) [10].  

Система підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів в кожній конкретній країні 
пов'язана з її суспільно-культурним середовищем і виробничо-технологічною базою 
безліччю функціональних відносин і залежностей. Тому проблеми її вдосконалення та 
зазначені відносини і залежності обґрунтовано зайняли одне з провідних місць у ряді 
громадських та державних пріоритетів щодо її вдосконалення. Як правило, підготовка 
докторів філософії (кандидатів наук) у більшості європейських країн здійснюється за 
докторськими програмами.  

Докторські програми - це не тільки третій цикл вищої освіти (згідно з методологією 
Болонського процесу), але і перший етап кар'єри молодого вченого. Ключовим компонентом 
третього циклу є подальший розвиток знань за допомогою проведення оригінального 
наукового дослідження. Це робить третій цикл унікальним і відмінним від першого і другого 
циклів вищої освіти. 

Починаючи з 2005 року, Європейська асоціація університетів провела ряд досліджень, 
присвячених всебічному вивченню практик європейських країн у сфері реалізації 



 

 222 

докторських програм [2]. Це стало початком діалогу між університетами та урядовими 
структурами щодо проведення реформ в організації докторських програм університетів. В 
цей час організація докторської освіти в університетах більшості європейських країн 
характеризується наступним чином. 

По-перше, організація докторських програм різна не тільки в різних європейських 
країнах, але і в різних університетах в межах однієї країни. Різнорідність переліків наукових 
дисциплін значно впливає на організацію докторських програм, так як це пов'язано з різними 
методологіями, науковим інструментарієм, методами аналізу тощо. Це природно і звичайно 
враховується на рівні університетських факультетів і кафедр. 

По-друге, в європейських країнах існують три підходи до організаційної структури 
докторського освіти, а саме: 

· індивідуальні програми, які виконуються під безпосереднім керівництвом і 
контролем наукового керівника (найбільш поширені в суспільних та гуманітарних науках);  

· структуровані програми, які передбачають два види підготовки: обов’язкове  
навчання і дослідницьку роботу; 

· організовані дослідницькі групи або докторські школи.  
Докторські школи можуть бути монодісціплінарнимі та мультидисциплінарними, 

керованими централізовано (наприклад, у Фінляндії, Франції та інш.), а також в кооперації з 
науково-дослідними інститутами або консолідованими організаціями (наприклад, з 
Товариством Макса Планка в Німеччині) [11]. При цьому, тривалість навчання докторантів 
становить трьох - чотири роки (для різних наукових дисциплін). 

Деякі європейські країни правила організації докторських програм встановили на 
національному рівні, із зобов’язанням університетів виконувати ці вимоги. У ряді 
європейських країн університетська автономія набагато ширше, і правила організації 
докторських програм є повністю прерогативою університетів. 

По-третє, методи і форми навчання за докторськими програмами в різних європейських 
країнах відрізняються, в першу чергу, тим, яке місце в процесі навчання відводиться 
самостійно проведеним науковим дослідженням, яка роль наукового керівника і чи 
передбачені в процесі навчання обов'язкові тренінги або загальні курси підвищення 
кваліфікації. Наприклад, у Німеччині традиційно відсутні обов'язкові освітні курси і все 
навчання здійснюється в процесі спілкування з науковим керівником. Однак слід зазначити, 
що тут робляться певні кроки, що спрямовані на поліпшення статусу докторанта та якості 
навчання в докторантурі.  Так,  в Рамковому акті з вищої освіти,  прийнятому в 2009  році,  в 
якості основи для законодавчих актів федеральних земель, університетам рекомендується: 
забезпечувати для докторантів особливий статус, зробити процес навчання більш прозорим, 
орієнтуючись на англомовні країни, а також протягом 3-х років навчання проводити з 
докторантами навчальні курси (2-4 години на тиждень). Крім того, пропонується розглянути 
питання про можливість прийому на докторські програми бакалаврів з присвоєнням їм 
ступенів магістра в процесі навчання. 

У Швеції навчання в аспірантурі вже переведено у відповідність до ECTS і включає 240 
кредитів, з яких лише половина відводиться для підготовки дисертації [12]. 

У зв'язку з різними підходами до наукового керівництва, що припускають різну ступінь 
відповідальності наукового керівника, обсягу зобов'язань перед докторантом, виникає 
питання про контроль якості навчання. З цим також пов'язане питання про статус 
докторантів: чи розглядаються вони як студенти (здобувачі наукового ступеня) або як 
наукові співробітники, яким платять зарплату. Наприклад, у Великобританії докторанти 
отримують зовнішні гранти або працюють за контрактами над виконанням дослідницьких 
проектів [12]. Їхнє навчання, таким чином, не оплачується університетами, а навпаки, 
приносить університетам гроші і авторитет, а самим докторантам - можливість 
користуватися повною мірою академічної свободою і правами споживачів послуг, що 
надаються університетами. У Норвегії вже зараз усі докторанти мають різні контракти з 
університетами як співробітники та здобувачі, у яких чітко прописані всі їх права та 
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обов'язки. Вже сьогодні можна говорити про тенденції щодо збільшення в структурі 
докторських програм навчальних курсів та тренінгів. Ймовірно, це пов'язано з вимогами 
європейського ринку - готувати випускників цих програм не тільки до академічної, але і до 
прикладної спеціалізації та професійної кар'єри в реальних секторах економіки.  

Важливо відзначити, що за даними соціологічних опитувань переважна більшість 
європейських докторантів вважає додаткові тренінги під час навчання необхідними і 
корисними для подальшої роботи. Найбільшою популярністю у докторантів користуються 
такі тренінги, як «управління проектами», «складання технічних завдань», «написання 
проектних заявок», «право інтелектуальної власності». 

По-четверте, останнім часом європейські університети, як основні організатори 
докторського освіти,  стикаються з безліччю нових проблем,  пов'язаних з підготовкою 
докторантів [2], а саме: 

фундаментальні та прикладні наукові дослідження вимагають розширення 
міждисциплінарних перспектив вже при навчанні на докторських програмах; 

зростаюче усвідомлення важливості впровадження наукових результатів для 
природничих і технічних наук приводить до необхідності розширення співпраці з різними 
секторами економіки, що вимагає нових форм комунікації та адміністративної підтримки; 

зростаючий суспільний інтерес до науки вимагає від учених присвячувати більше часу 
інформуванню про результати наукових досліджень,  що отримані,  а також про їх громадське та 
економічне значення. У цих умовах у докторантів з'являються нові вимоги до навичок комунікацій 
зі ЗМІ.  

По-п’яте, в європейських країнах намітився ряд негативних тенденцій, що впливають на 
підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації. Співвідношення чисельності докторантів та 
чисельності населення у віці 20 - 29 років у різних європейських країнах значно відрізняється 
[13]. У більшості країн в останні роки відзначається зменшення інтересу студентів до 
отримання наукового ступеня Ph.D, а також випускників докторських програм до кар'єри 
викладача університету і вченого, особливо якщо мова йде про фундаментальну науку. 
Очевидно, що причини цього криються у фінансових проблемах. За даними Євростату на 
наукові дослідження і розробки 27 країнами Європейського Союзу в 2015 році було в цілому 
витрачено понад 240 млрд. євро [13]. При цьому тільки на три країни - Німеччину, Францію і 
Великобританію - довелося біля 60% всіх витрат на науку в ЄС. Ці дані яскраво 
демонструють масштаби виконання науково-дослідних робіт у цих країнах. Якщо розглядати 
процентне співвідношення витрат на науку до величини ВВП, то безумовними лідерами в 
Європі в 2015 році стали скандинавські країни: 3,5% ВВП було виділено на дослідницькі 
програми у Швеції, 3,4% - у Фінляндії. При цьому в так званих «нових» країнах ЄС картина 
невтішна: так, Словаччина виділила на науку тільки 0,45% ВВП, Болгарія - 0,44%, а Румунія 
- 0,5%. 

Вище приведені дані про фінансування науки в різних країнах дуже тісно корелюють з 
часткою докторантів серед населення в найбільш підходящому віці (20-29 років) для вступу в 
наукове середовище [13]. Наприклад, у Франції в 2015 році на науку було виділено 37 млрд. 
євро, що становить 2,2% ВВП. Це також набагато нижче стандарту, запропонованого 
Європейською Комісією. У сфері науки були зайняті 350 тисяч працівників, з них 200 тисяч 
вчених, у тому числі біля 40 000 докторантів. Щорічно у Франції випускається приблизно 10 
тисяч докторантів, захистив дисертацію і отримав вчений ступінь доктора наук. Для 
порівняння: у Німеччині біля 23 тисяч, у Великобританії – близько 15 тисяч. 
Найталановитішими докторантами, як правило, становляться з числа талановитих студентів 
вищих навчальних закладів. Але, з іншого боку, існує велика проблема для майбутнього 
науки: талановитих випускників ВНЗ охоче беруть на роботу провідні компанії із 
середньомісячною стартовою зарплатою в 5,5  тисячі євро,  тому серед них з кожним роком 
все менше охочих вступати до докторантури з середньою стипендією 1  тисяча євро на 
місяць. 
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Брак докторантів становить зараз дуже велику проблему для уряду Франції, як і для 
всієї Європи, тому що навіть захистивши дисертацію докторанти кидають науку і йдуть на 
більш прибуткову роботу. Тому вже зараз урядом Франції передбачаються конкретні кроки 
для поліпшення ситуації [14].  

По-шосте, в європейських країнах відзначається відтік наукових кадрів до США, де 
вченим, у тому числі і молодим, надаються кращі умови для роботи, включаючи свободу 
здійснювати наукові дослідження за обраним напрямом, можливості доступу до новітньої 
лабораторно-експериментальній базі наукових центрів, більш привабливі перспективи 
кар'єрного росту і матеріального благополуччя.  

Проведені опитування свідчать, що понад 70% європейців, які виїхали на навчання до 
США і захистили там докторські дисертації, не планують повертатися в Європу [15]. Низьке 
економічне зростання останніх років і стійка безробіття в державах-членах ЄС закріплюють 
цю тенденцію. За оцінками німецького уряду в США з Німеччини виїхало біля 15% молодих 
вчених. З метою призупинення «витоку умів» німецький уряд заснувало в університетах 
країни «професуру для юніорів» і навіть готується наполягати на скасуванні наявності 
докторського ступеня (Ph.D) в якості обов'язкової умови для заняття посади завідувача 
кафедри [16]. 

Важливим кроком у цьому напрямку є прийняття Європейською Комісією програми 
ERASMUS MUNDUS, спрямованої на надання можливостей студентам з інших країн для 
навчання в європейських університетах. Ця програма за задумом повинна частково 
компенсувати триваючий «витік умів» з Європи до США за допомогою залучення 
талановитої зарубіжної молоді. У політичних і громадських колах ЄС утвердилася думка: 
оскільки людські ресурси є найважливішим багатством, політика у сфері освіти має бути 
спрямована на реалізацію трьох стратегічних цілей - підвищення якості європейської освіти, 
її доступності, а також відкритості для всього світу. 

По-сьоме, в останні роки перед європейськими університетами повстало зовсім нове 
завдання -  моніторинг подальшої кар'єри випускників докторських програм,  яким було 
присуджено вчений ступінь доктора наук [17]. Це необхідно для того, щоб оцінити значення 
і вплив різних нововведень і реформ на якість докторських програм, дізнатися про сильні і 
слабкі їх сторони, а також виявити сфери застосування набутих в докторантурі знань і 
навичок.  

По-восьме, мобільність (у різних формах: міжуніверситетські докторські програми, 
міжнародне співробітництво дослідницьких груп або індивідуальні стажування за кордоном) 
як складова частина докторських програм сприяє розширенню дослідницького досвіду 
докторантів та розширенню можливостей розвитку їх подальшої кар'єри. Проте, в даний час 
мобільність студентів, яка забезпечується програмою ERASMUS MUNDUS, дозволяє 
щорічно залучати біля 120 тисяч нових студентів (менше 1% загального складу). Загальна 
чисельність «мобільних» студентів у Європі ледве досягає 1 млн. осіб. Ще менші результати 
мобільності викладачів ВНЗ за програмою «Леонардо да Вінчі». Перешкодами для 
мобільності є безліч перешкод законодавчого, адміністративного, фінансового і культурного 
характеру, тому вона дуже обмежена всюди в Європі [18]. 

Таким чином, різноманітність традицій і підходів до організації докторських програм 
може розглядатися, з одного боку, як перевага європейського освітнього і наукового 
простору, а, з іншого боку, веде до фрагментації докторського освіти і перешкоджає 
створенню та підтримці адекватної дослідницької середовища. 

Вищевказані результати досліджень Європейської асоціації університетів були 
повідомлені на Зальцбурзькому семінарі (лютий 2005 року). Після їх обговорення були 
сформульовані десять базових принципів організації докторських програм, які отримали 
назву зальцбузьких» принципів [12]: 

1. Ключовим компонентом підготовки докторів філософії (PhD) має бути отримання 
додаткових знань в ході виконання оригінальних наукових досліджень. У той же час 
підготовка докторів повинна більшою мірою задовольняти вимоги ринку праці. 
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2. Відповідальність за актуальність розроблюваної докторантами тематики несуть 
установи, що здійснюють підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації. Розвиток 
докторських програм повинно бути включено в стратегію і політику ВНЗ з тим, щоб 
запропоновані програми підготовки дослідників відповідали новим вимогам і перспективним 
напрямам їх кар'єрного зростання. 

3. Важливість різноманітності організаційних форм докторського освіти. Велика 
різноманітність докторських програм в Європі, включаючи спільні програми різних 
університетів, є перевагою європейського освітнього і наукового простору, що має бути 
забезпечено якісними і вагомими практичними результатами. 

4. Докторанти, як молоді дослідники, повинні сприйматися науковим співтовариством 
як професіонали, що володіють всіма правами науковців, які вносять вклад у створення 
нових знань. 

5. Визначальна роль наукового керівництва та атестації. Необхідно створити чітку 
контрактну основу, при якій контроль та оцінка діяльності докторантів були б прозорими і 
грунтувалися на спільній відповідальності докторанта, наукового керівника та організації, 
які забезпечують підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації. 

6. Докторські програми повинні використовувати різні типи інноваційних практик, 
представлених університетами всієї Європи, маючи на увазі, що різні рішення можуть 
опинятися більш-менш придатними залежно від контексту і конкретних умов у різних 
країнах Європи. Це відноситься як до наукових шкіл великих університетів, так і до 
міжуніверситетської співпраці на міжнародному, національному та регіональному рівнях. 

7. Докторські програми повинні мати достатню тривалість (як правило,  це три або 
чотири роки при повній зайнятості). 

8. Підтримка інноваційних структур, націлених на міждисциплінарну підготовку 
докторантів та розвиток універсальних знань і навичок. 

9. Збільшення мобільності. Докторські програми повинні прагнути до географічної, 
міждисциплінарною та міжсекторальної мобільності та міжнародного співробітництва в 
рамках мережевої взаємодії між університетами та іншими партнерами. 

10. Забезпечення адекватного фінансування. Розвиток якісних докторських програм і 
успішне їх проходження докторантами повинно бути забезпечено належним і стабільним 
фінансуванням.  

Висновки. В Європі існує велика різноманітність в організації та управлінні 
докторським освітою, різні моделі її організації та фінансування, різні рівні 
інтернаціоналізації. Одна третина європейських країн мають одноступеневу організаційну 
структуру управління. Дві третини європейських країн мають «змішану» організаційну 
структуру управління, де докторська освіта перебуває в системі управління освітою і 
наукою. Більшість європейських країн мають національні правила, які визначають структуру 
та зміст докторського освіти, а також умови державної акредитації вищих навчальних 
закладів для присудження докторських ступенів. Значна різноманітність спостерігається у 
формі навчання і статусі докторантів. Докторанти можуть бути зараховані як на 
індивідуальні,  так і структуровані докторські програми,  а також в докторські школи.  У 
деяких країнах вони вважаються студентами, а в інших - штатними науковцями. 

Таким чином, в європейських країнах намітилася чітка тенденція у розвитку нових 
організаційних форм в системі підготовки наукових кадрів - створення структурованих 
програм підготовки і докторських шкіл. Загальною характеристикою таких шкіл є 
міжфакультетська або міжуніверситетська співпраця, яка сприяє міждисциплінарної 
підготовки майбутніх дослідників. Ці нові організаційні форми повинні бути ретельно 
вивчені і оцінені наскільки вони дійсно ефективні в різних системах організації підготовки 
наукових кадрів. 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ 
 
В статье проведен анализ основных принципов и подходов в организации подготовки 

научных кадров, а именно докторов философии (кандидатов наук) в европейских странах, 
которые присоединились к Болонской декларации. Рассмотрены методы и формы обучения 
аспирантов по докторским программам в разных европейских университетах и определены 
основные пути их усовершенствования. Уточнены современные проблемы и тенденции, 
которые связаны с подготовкою научных кадров, с учетом Зальцбурских принципов, а также 
определены основные пути организации подготовки научных кадров. Выявлены наиболее 
рациональные и адекватные направления дальнейшего  преобразования  системы повышения 
научной квалификации специалистов для различных сфер экономической  деятельности. 

Ключевые слова: европейский опыт, подготовка, научные кадры, докторское образование, 
основные принципы. 
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Ph.D.Chernykh J.O., Chernykh O.B. 
EUROPEAN EXPERIENCE IN ACADEMIC STAFF’S TRAINING ORGANIZATION 
 
The article is devoted to the basic principles and approaches to academic staff’s training 

organization, such as doctors of philosophy (PhD) in European countries which joined the Bologna 
Declaration. The methods and forms of PhD post-graduate training syllabi in different European 
universities are analyzed and the main ways of their improvement are determined. The article clarifies the 
current problems and trends that are associated with the scientific staff training, taking into account 
Salzburg principles as well as the basic ways of organizing academic staff’s training. The most rational 
and adequate directions for further transformation of the system to academic staff’s training organization 
are identified. 

Keywords: european experience, training, scientific staff, academic staff’s training, basic principles. 
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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 800-900 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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Далі наводиться література у транслітерації (для не англомовних публікацій) або 

на англійській мові 
(Методичні рекомендації щодо оформлення статей в транслітерації можна знайти в Інтернеті) 

ЗРАЗОК 
11 пт REFERENCES: 

1. Dimitrova, S., Ecology of human development, sports and health, (1999), NSA, Sofia, 
Bulgaria. 

2. Dimitrova, S., Social and psycholigical problems of physical education and sports at 
school under the modern conditions in Bulgaria, (2002), Collection “Physical education and 
sports in the educational system”, Blagoegrad, Bulgaria. 

3. Roach, M, Yoga philosophy. Heal yourself and others using the Yoga Sutra, (2000), 
Jannu.  

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) 
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