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ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ 
 

У статті обгрунтовуються інтегрований підхід до проектування змісту військової освіти, 

основні засади формування компетентнісної моделі військового фахівця, її функції і напрями 

реалізації. 

Ключові слова: зміст освіти, проектування, інтеграція, системний підхід, підготовка 

військових фахівців, компетенції, модель фахівця, принципи, технологізація  

 

В статье обосновываются интегрированный подход к проектированию содержания 

военного образования, основные положения формирования компетентносной модели военного 

специалиста, ее функции и направления реализации. 

Ключевые слова: содержание образования, проектирование, интеграция, системный 

подход, подготовка военных специалистов, компетенции, модель специалиста, принципы, 

технологизация. 

 

In the article the integrated approach to the development of content of military education, the key 

fundamentals of the formation of a competence-based model of a military specialist, its functions and the 

directions of its implementing are substantiated. 

Keywords: content of education, development, integration, systems approach, training of military 

specialists, competences, model of a specialist, principles, technologization.  

 

Вступ. Проблема змісту освіти в ряду інших науково-педагогічних і практичних 

проблем освітньої сфери завжди стояла на першому місці. І це зрозуміло: людству на всіх 

етапах свого розвитку доводилося вести пошук відповідей на завжди актуальні питання: 

чому, як і навіщо навчати підростаюче покоління, а також вирішувати їх найбільш 

раціональним чином. Провідне положення зазначена проблема зберігає і в умовах 

радикальних змін в політичній, соціально-економічній, науково-технічній, військовій, 

культурній і власне освітньо-педагогічній сферах. Тривалий час в освіті домінували в 

основному емпіричні та ідеологічні підходи щодо формування її змісту Це призводило до 

наступного: нехтування науковими дослідженнями; невизначеності щодо оптимальної 

збалансованості загальної структури змісту та його ієрархічних складових; невиправданого 

зростання об’єму навчального матеріалу; маніпулювання суб’єктивними міркуваннями щодо 

пріоритетності тих чи інших знань; негативного впливу на якість підготовки фахівців і 

врешті-решт – занепаду освітньої сфери  

Постановка проблеми. Дослідження та висвітлення окремих загальнодидактичних 

тенденцій змісту освіти в педагогічній літературі не склали цілісної теорії і не стали 

обґрунтованою науковою основою для вирішення задач практичної педагогіки – навчання, 

виховання, розвитку та психологічної підготовки фахівців до майбутньої професійної 

діяльності. Зміст освіти, що передбачається освітньо-професійними програмами підготовки 

фахівців, відомі форми, методи, технології навчання спрямовані здебільшого на здобуття 

знань, певних умінь, навичок, і не є адекватними викликам сучасності. Все більше 

затребуваним результатом освіти стає компетентність, яка розглядається не як сума засвоєної 

інформації, а як здатність фахівця ефективно діяти в різних проблемних, ризиконебезпечних 

ситуаціях. Саме такий підхід забезпечує визнання результатів системи освіти за її межами, 

тобто в практичній діяльності фахівців. Вочевидь, що проектування змісту освіти та 

технологій, що його реалізують, потрібно розглядати як цілісну, комплексну проблему. 

Змінюваний в часі образ і статус освіти вимагає адекватних засобів його теоретичного 

осмислення. При цьому усвідомлюється необхідність не лише досліджувати окремі сторони 
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(зокрема, змістову) та властивості освіти, а й бачити освіту як цілісний соціальний організм, 

що має власну внутрішню детермінацію і водночас визначається соціокультурними умовами 

і потребами [9]. Основні завдання, які при цьому мають бути вирішені в сфері управління 

військовою освітою, зводяться до таких: виконання вимог, що витікають з діяльності та 

бойового застосування військ (сил), у тому числі прогнозовані на перспективу, щодо цілей і 

змісту освітньо-професійних програм; пошуку та вибору відповідних освітніх технологій; 

формування ефективної системи моніторингу військово-освітнього процесу.  

Аналіз публікацій. Дидактичні проблеми змісту освіти знайшли відображення в 

дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених (Ю.К. Бабанського, І.А. Зязюна, 

В.А. Козакова, І.Я. Лернера, А.О. Лігоцького, В.С. Ледньова, В.В. Краєвського, 

І.П. Підласого, П.І. Сікорського, М.М. Скаткіна та ін.), які зробили істотний внесок у теорію 

та прикладні аспекти змісту освіти. На їх думку, зміст освіти – це частина загальнолюдської 

культури, що пропонується індивіду для засвоєння, відібрана та структурована таким чином, 

щоб її засвоєння спрямовувало та детермінувало розвиток особистості відповідно до цілей 

навчання та виховання. При цьому, як вважає В.С. Ледньов, зміст освіти – це зміст процесу 

прогресивних змін властивостей і якостей, необхідною умовою якого є особливим чином 

організована діяльність [6]. На думку   І.Я. Лернера, зміст освіти – це ”Педагогічна адаптація 

системи знань, умінь і навичок, досвіду творчої діяльності та емоційного відношення до 

світу, засвоєння якого забезпечує розвиток особистості” [7, с. 349] Що ж до освіти 

військової, то існує нагальна потреба її переходу на якісно новий рівень функціонування, 

розроблення теоретико-концептуальних основ змісту військової освіти та технологій його 

реалізації на основі компетентнісного підходу, переосмислення зробленого, узагальнення 

попередніх наукових та експертних досліджень, розв'язання низки практичних питань і 

проблем [12, 15]. Заслуговують на увагу також дослідження з військової педагогіки ряду 

зарубіжних учених [21, 22]. Важливого значення в контексті викладеного набуває як 

урахування наукових принципів проектування змісту освіти, так і застосування адекватних 

педагогічних технологій. Цій проблемі присвячено низку наукових праць [5, 6, 12]. Зокрема, 

В.В. Краєвським [5] запропоновано такі принципи формування змісту освіти: відповідності 

змісту освіти на всіх його рівнях конструювання вимогам розвитку суспільства, науки, 

культури, особистості; єдиної змістової і процесуальної сторін навчання конкретного 

освітнього процесу, поза яким не може існувати зміст освіти; структурної єдності змісту 

освіти на різних рівнях його конструювання (формування); гуманітаризації, 

фундаменталізації. 

Метою статті є обґрунтування системного, інтегрованого підходу до проектування 

змісту військової освіти, визначення основних засад формування компетентнісної моделі 

військового фахівця, її функцій і напрямів реалізації. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз проблем сучасної вищої військової освіти 

дозволяє констатувати, що при розробленні освітніх стандартів, цілей змісту освіти, 

плануванні та організації процесу підготовки фахівців до професійної діяльності за 

призначенням, як раніше, так і на теперішній час, в основному застосовується (реалізується) 

“предметний підхід”, успадкований із загальноосвітньої школи. Але якщо в середній школі 

багатопредметність у певній мірі відображає розуміння її основної мети як процесу 

засвоєння тими, хто навчається, основ наук, то відносно вищої освіти, цілі якої пов’язані з 

формуванням спеціалізованих видів професійної діяльності, зазначений вище підхід не є 

адекватним, не сприяє формуванню компетенцій, інтегрованих знань, умінь, навичок як 

щодо розвитку особистості фахівця, так і його професійної компетентності. До основних 

параметрів якості професійної підготовленості фахівця можна віднести такі: засвоєння 

фундаментальних моделей вирішення професійних задач; набуття компетенцій, здібностей і 

досвіду, необхідних для вирішення професійних задач і проблем; набуття компетенцій, 

навичок щодо застосування дослідницьких, творчих підходів, методів у розробленні та 

реалізації задач в професійній сфері діяльності.  

З метою визначення впливу окремих факторів на якість підготовки військових фахівців, 
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на ефективність функціонування вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ) у ході 

виконання науково-дослідної роботи “Якість–2011” (замовник – Департамент військової 

освіти та науки Міністерства оборони України; головний виконавець – Національний 

університет оборони України) у 2010 р. проведено опитування представників різних 

категорій і структур системи військової освіти (СВО). До опитування було залучено: 

керівний склад СВО; науково-педагогічних працівників (НПП), курсантів першого та 

випускного курсів ВВНЗ. Наведемо деякі його  результати [19]. 

Ступінь сформованості у курсантів основних компетенцій. За результатами 

оцінювання керівного складу, НПП і безпосередньо курсантів (в режимі самооцінки) менш 

сформованими виявилися такі компетенції: 

на думку керівного складу: методична компетенція – 73,4%; організаційно-

управлінська – 62,3%; правова – 62,2%; тактична та спеціальна – 55,5%; виховна – 54,4%; 

на думку НПП: самовдосконалення – 64,5%; організаційно-управлінська – 57,1%; 

індивідуально-психологічна – 54,1%; соціально-виховна – 51,7%; 

на думку курсантів випускного курсу: правова – 42,2%; організаційно-управлінська – 

34,1%; тактична та спеціальна – 31,5%; соціально-виховна – 28,6%; загальновійськова – 

27,2%.  

Наведені показники, на нашу думку, свідчать про те, що менш сформованими 

компетенціями за результатами опитування 3-х категорій респондентів і такими, що 

корелюють між собою з меншим відхиленням, є такі: правова; виховна; тактична та 

спеціальна; організаційно-управлінська. 

Оцінка керівним складом ВВНЗ ступеня сформованості компетенцій професійно 

важливих якостей) за 5-бальною шкалою: загальновійськова, тактична підготовка: “5” – 2,2 

%; “4” – 48,9 %; “3” – 44,5 %; “2” – 4,4%; тактико-спеціальна підготовка: “5” – 8,9 %; “4” – 

33,4 %; “3” – 44,5 %; “2” – 4,4%; військово-технічна підготовка: “5” – 4,4 %; “4” – 46,7 %; “3” 

– 44,5 %; “2” – 4,4%  

Рейтинг чинників, що на думку випускників найбільше сприятимуть підвищенню 

ефективності підготовленості курсантів: посилити практичну підготовку з застосуванням 

бойової техніки – 87,8%; збільшити термін військового стажування – 69,1%; частіше 

моделювати в ході навчання реальні ситуації, що здебільшого зустрічаються у практичній 

діяльності офіцера – 67,1%; надати більшої практичної спрямованості заняттям щодо роботи 

з особовим складом – 56,9%. 

На думку більш як 55% опитаних представників керівного складу та НПП слід змінити 

чинний розподіл бюджету навчального часу між нормативною та варіативною частинами 

змісту на користь останньої.  

В цілому матеріали опитування представників різних категорій і структур СВО 

свідчать про необхідність вжиття дієвих заходів щодо підвищення професійної 

компетентності майбутніх військових фахівців. 

В умовах перманентної науково-технологічної революції життєвий цикл сучасних 

технологій стає меншим, ніж термін професійної діяльності фахівця [3, с. 4]. За цих умов 

домінуючим в освіті стає формування здатності фахівця на основі відповідної 

фундаментальної, інтегрованої освіти перебудовувати систему власної професійної 

діяльності з урахуванням соціально значущих цілей та нормативних обмежень – тобто 

формування особистісних характеристик майбутнього фахівця. Засобом формування 

особистості при цьому стають освітні технології, продуктом діяльності – особистість 

випускника вищого навчального закладу, який має бути компетентним в професійній галузі, 

мати активну життєву позицію, високий рівень громадянської свідомості, бути 

компетентним при вирішенні будь яких завдань (задач), які ставить перед ним життя та 

військова служба. 

Розуміння того, що предметна структура підготовки фахівців основне навантаження в 

інтеграції знань, в їх застосуванні перекладає на тих, хто навчається, спонукало до пошуку 

шляхів, що мають більш ефективно сприяти формуванню у майбутніх фахівців професійної 
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компетентності, системних, інтегрованих знань. Орієнтація діяльності майбутнього фахівця 

на глибинні, сутнісні характеристики навчального матеріалу дозволяє йому бути 

компетентним, стійким, зорієнтованим у обставинах і світі, що швидко потерпають змін, 

тому знання, що здобуваються, мають бути системними. У цьому контексті при плануванні 

(конструюванні) навчального процесу набули розповсюдження (застосування) такі напрями 

та заходи: 

– визначення вимог, яким мають відповідати випускники ВВНЗ, військових навчальних 

підрозділів вищих навчальних закладів (ВНП ВНЗ); 

– розроблення структурно-логічних схем з вивчення як окремих навчальних дисциплін, 

так і в цілому підготовки фахівця, що передбачена відповідними освітньо-професійними 

програмами та навчальними планами;  

– виділення профільних дисциплін, спрямованих на підготовку фахівців за 

спеціальністю, навколо яких групуються всі інші; при цьому на основну структуру освітньо-

професійної програми (навчального плану) накладається структура комплексного вивчення 

відповідної сфери військово-професійної діяльності; 

– створення в межах навчального плану комплексних навчальних курсів, як правило, з 

військово-технічних, тактичних і тактико-спеціальних дисциплін;  

– проведення комплексних практичних занять, тактичних, тактико-спеціальних, 

командно-штабних навчань, ігор. 

Останнім часом в системі вищої освіти здійснюється перехід до нового покоління 

галузевих стандартів вищої освіти на основі компетентнісного підходу, що вважається 

необхідним етапом на шляху реформування системи освіти в  Україні [9, 10, 11]. 

Застосування компетентнісного підходу до створення галузевих стандартів вищої освіти, на 

думку розробників, не замінює традиційну для вітчизняної освіти систему “знання, уміння, 

навички“, а створює передумови для більшого та гнучкішого наближення результатів освіти 

до потреб та вимог ринку праці, подальшого розвитку освітніх технологій та системи освіти 

в цілому. Однак, запропонована при цьому система формування компетенцій на основі 

змістових модулів, що входять до навчальних дисциплін (практик), мало що змінює в 

предметній структурі підготовки фахівців з вищою освітою, оскільки освітньо-професійні 

програми побудовані на предметній основі [3, с. 59]. При цьому для загальної спрямованості 

державних галузевих стандартів вищої освіти, у тому числі і стандартів вищої військової 

освіти, продовжують залишатися характерними такі властивості: 

– нехтування такими важливими етапами в розробці стандартів вищої військової 

освіти, як їх широка експертиза та експериментальна апробація;  

– високий ступінь формалізації, відсутність дієвих механізмів корекції; 

– абстрактність цілепокладання; 

– недостатня адаптованість до вимог майбутньої військово-професійної діяльності та 

викликана цим певна ідеалістичність характеру кваліфікаційних вимог (компетенцій); 

– переважання дисциплінарної структури навчання над міждисциплінарною, 

незбалансованість з процесами інтеграції змісту навчання та підсилення 

міждисциплінарності; 

– установка на відносно жорстке регулювання змісту освіти; 

– перевантаження змісту вищої освіти зі збереженням суттєвого пріоритету 

нормативної складової змісту навчання (65 %) над варіативною – 35 % (професійно-

орієнтованою, військово-спеціальною);  

– спрямованість на одночасне вивчення відносно великої кількості зразків озброєння та 

військової техніки; 

– збереження орієнтації на інформаційно-знаннєву модель військових фахівців; 

– послабленість блоку діяльнісно-компетентнісних результатів навчання; 

– недостатня особистісна спрямованість освітнього процесу; 

– недостатність технологічних, тренажерних і середовищних систем і засобів навчання; 

– низький оціночно-діагностичний потенціал, відсутність можливостей 
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(інструментальних, методичних, часових тощо) оцінити реальну якість підготовки фахівців 

за компетенціями, визначеними освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ), 

освітньо-професійними програмами (ОПП); 

– слабка представленість у підготовці військових фахівців базових навичок 

(компетенцій), що мають надпрофесійний, метапрофесійний, інноваційний характер; 

– недостатнє врахування світових тенденцій розвитку вищої школи, особливо вищих 

військових навчальних закладів провідних країн світу; 

– відсутність дієвого моніторингу дотримання освітніх стандартів, його використання 

для проектування, організації, контролю та коригування реального військово-освітнього 

процесу у ВВНЗ, ВНП ВНЗ. 

Не викликає сумніву, що розроблення ОКХ на компетентнісній основі, структурно-

логічних схем, комплексних навчальних планів, запровадження модульного навчання в 

певній мірі сприяють забезпеченню інтеграції окремих складових робочих навчальних планів 

у цілісну систему, розкриттю окремих системних міжпредметних взаємозв’язків навчальних 

дисциплін. Водночас, вочевидь, що проблема подібного “розпредмечування”, диференціації 

окремих навчальних дисциплін в інтересах підвищення професійної спрямованості 

підготовки фахівців не може бути вирішена без системного та позасистемного охоплення 

всього змісту освіти (його переважної більшості) за визначеною спеціальністю. Як цілком 

слушно відзначається в наукових публікаціях [1, 6, 11, 13, 17] – системний підхід до 

визначення змісту освіти – нагальна потреба удосконалення всієї системи освіти, важливий 

фактор підвищення якості військово-професійної підготовки фахівців. Системний підхід є 

методологічним поняттям, що підкреслює значення комплексності, широти охоплення та 

чіткої організації у дослідженні, плануванні, проектуванні, та передбачає [20, c. 183]: 

пріоритетність кінцевої мети; інтегрований підхід до розгляду системи в цілому; динаміку її 

функціонування та розвитку; взаємозв'язок складових системи; застосування важелів 

управління; самоорганізації, зворотнього зв'язку. 

Системний підхід до змісту військової освіти, на нашу думку, потребує: 

– формування та розвитку у майбутніх військових фахівців професійної свідомості; 

– визначення системоутворюючих факторів, що дозволить розгорнути зміст освіти в 

його логічній, психолого-педагогічній системності та спадкоємності; логічне упорядкування 

навчального матеріалу повинно підкорятися логіці упорядкування навчальної діяльності, 

психолого-педагогічним закономірностям її розвитку в системі навчально-виховного 

процесу ВВНЗ, ВНП ВНЗ; 

– розроблення принципів, які мають бути покладені в основу формування та реалізації 

змісту підготовки військових фахівців (компетентнісної моделі фахівця за спеціальністю); 

– пошуку та запровадження адекватних педагогічних технологій щодо реалізації змісту 

підготовки військових фахівців. 

Розглянемо детальніше наведені підходи. 

Фахівці-суспільнознавці розрізняють такі форми свідомості: моральна, політична, 

правова, наукова, релігійна, філософська тощо. В цілому зрозуміло, що мова йдеться про 

форми суспільної свідомості. Відмінності між ними фіксуються, насамперед, як різниця в 

предметі відображення, що зумовлено, з одного боку, багатосторонністю об’єкта, що 

“увійшов“ в людську свідомість, а з другого – багатством відносин до нього суб’єктів 

суспільства. При цьому форми суспільної свідомості виступають по відношенню до 

свідомості індивіда в якості зовнішніх форм його детермінації (формування й становлення). 

Таким особливим по відношенню до окремих форм суспільної свідомості є різні види 

професійної свідомості, що дозволяє конкретизувати ці форми у відповідності з різними 

сферами людської діяльності. Тому головна проблема вищої освіти (як соціальної інституції) 

– формування та розвиток такої свідомості фахівця, яка найбільш повно, з урахуванням 

індивідуальних особливостей, відображає специфіку та характер його майбутньої 

професійної діяльності. Тому фахівець з вищою освітою – це людина, яка володіє 

інтегрованими компетенціями (знаннями, вміннями, навичками) щодо сутності своєї 
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діяльності, системно орієнтується в інваріантних і кризових видах ситуацій, обставин, 

володіє при цьому вміннями виявляти їх та розв’язувати з високим ступенем ефективності. 

Аналіз процесу підготовки військових фахівців у вищій військовій школі дозволяє 

дійти висновку, що основна задача такого професійного навчання полягає в тому, щоб 

створити умови (організаційні, психологічні, педагогічні, методичні, матеріально-технічні, 

санітарно-гігієнічні тощо) та забезпечити можливості цілеспрямованого становлення 

професійної свідомості, інтегрувати при цьому різні види та типи діяльності військового 

фахівця в єдине, цілісне психологічне поле діяльності (технологічні та особистісні фактори). 

Результативність цього процесу багато в чому визначається такими чинниками: 

– “психологічним потенціалом“ відповідного виду військово-професійної діяльності; 

– внеском, який вносить у свідомість майбутнього фахівця обрана ним військова 

спеціальність, сприйняття її цілей, задач, завдань; 

– набуттям фахівцями компетенцій, оволодінням предметним змістом, засобами та 

способами військово-професійної діяльності; 

– сприйняттям і розумінням тими, хто навчається, динаміки розвитку військової 

справи. 

Розуміння та реалізація викладених чинників є важливими умовами психологічного 

становлення професійної свідомості як механізму розвитку діяльності майбутнього 

військового фахівця, підвищення рівня його професійної компетентності. 

Психолого-педагогічні дослідження професійної свідомості як вищої форми 

професійної діяльності являють собою важливий інструмент у конкретизації уявлень щодо 

моделі майбутнього фахівця, відповідної освітньо-кваліфікаційної характеристики. 

Водночас, в системі військової освіти продовжують домінувати такі фактори стосовно 

розроблення та реалізації моделі фахівця: ступінь інтеграції з цивільною освітою; соціальна 

захищеність; єдність підходів до підготовки фахівців різних військових формувань; вартісні 

показники; економічні, матеріально-технічні чинники та можливості тощо. Домінування 

таких підходів не могло не позначитись на якості підготовки військових фахівців за 

посадовим призначенням, особливо щодо її практичної складової (тактична, тактико-

спеціальна, військово-технічна підготовка). 

У контексті викладеного для військової освіти набуває важливого значення 

формування нового покоління моделей підготовки військових фахівців усіх освітньо-

кваліфікаційних рівнів і ланок управління. Набутий за роки незалежності досвід підготовки 

військових фахівців, а також аналіз їх службової діяльності у військах показав необхідність 

коригування моделей на засадах системного та компетентнісного підходу. Особливо 

актуальною ця проблема є для фахівців тактичного рівня. Як відзначається у Програмному 

документі ЮНЕСКО [18], “...в умовах глобалізації світової економіки мають зміщуватися 

акценти з принципу адаптивності на принцип компетентності...”. При цьому ЮНЕСКО 

введено навіть специфічний термін “освіта, заснована на компетентності”, під яким 

розуміється “освіта, що базується на описі, вивченні й демонструванні знань, навичок, 

поведінки і відносин, необхідних для будь-якої визначеної ролі, професії або кар’єри. З 

наведеного чітко проглядається широке трактування компетентнісного підходу до 

різноманітних сфер діяльності людини, основу якого складає реальна готовність фахівця до 

виконання функціональних обов’язків за отриманою спеціальністю (спеціалізацією). 

Розроблення психолого-педагогічних рекомендацій з визначення психологічного 

профілю професії, професіограми конкретної діяльності військового фахівця (паспорт 

посади) з вищою освітою також стримується, на наш погляд, загальним станом психології 

військової діяльності, педагогічної психології вищої військової освіти, складністю 

професійної діяльності за спеціальністю (кваліфікацією), неможливістю врахування всіх 

умов, факторів впливу, що можуть мати місце. Врахування викладеного дозволить 

сформувати модель фахівця і як ідеал, тобто зразок діяльності майбутнього випускника 

ВВНЗ, ВНП ВНЗ, і як мету професійної підготовки, забезпечуючи цим підстави для 

розроблення нормативних вимог (ОКХ, ОПП), критеріїв оцінки досягнення визначеної мети 
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(засоби діагностики якості освіти).  

З позиції системного підходу системоутворюючим фактором у побудові моделі фахівця 

повинен розглядатися результат навчання, тобто такий загальний, системний показник як 

якість освіти [10, 16]. Під якістю освіти тут розуміється підготовленість суб’єкта (сукупність 

ознак, властивостей, характеристик тощо) до виконання конкретних функцій. “Загальні 

вимоги до властивостей і якостей випускників вищого навчального закладу як соціальних 

особистостей подаються у вигляді переліків компетенцій щодо вирішення певних проблем і 

задач соціальної діяльності, інструментальних, загальнонаукових і професійних компетенцій 

та системи умінь, що забезпечують наявність цих компетенцій” [3, c. 37 ]. Таким чином, 

модель фахівця – це опис того, до чого має бути придатним спеціаліст, до виконання яких 

функцій підготовлений, якими компетенціями володіє. З викладеного витікає, по-перше, – 

компетентність виступає системоутворюючим фактором моделі фахівця, по-друге, – модель 

фахівця є системоутворюючим фактором формування змісту освіти, форм і технологій його 

реалізації у підготовці військових фахівців.  

Модель фахівця в гіпотетичному вигляді представляється ОКХ, в якій узагальнюється 

зміст вищої освіти, тобто відображаються цілі вищої освіти та професійної підготовки, 

визначається місце фахівця в структурі держави і вимоги до його компетентності, інших 

особистісних і соціально важливих властивостей та якостей. ОКХ визначає галузеві, відомчі 

кваліфікаційні вимоги до діяльності випускників вищого навчального закладу з певних 

спеціальностей певного освітньо-кваліфікаційного рівня та державні вимоги до властивостей 

та якостей особи, яка здобула певний освітній рівень відповідного фахового спрямування. 

В компетентнісній моделі фахівця цілі освіти пов’язуються як з об’єктами та 

предметами військової служби, з виконанням конкретних функцій, так і з 

міждисциплінарними інтегрованими вимогами до результату військово-педагогічного 

процесу. Мета військової освіти полягає не лише в тому, щоб озброїти майбутнього фахівця 

знаннями, вміннями, навичками, надати професійну кваліфікацію, а й в тому, щоб він набув 

інтегрованих компетенцій, потенційних можливостей діяти з високою ефективністю в будь-

яких нестандартних, ризиконебезпечних умовах і ситуаціях. Водночас, компетентність не 

повинна протиставлятися професійній кваліфікації, як і ототожнюватися з нею [2]. Оцінка 

якості військової освіти через компетентність означає, на нашу думку, наближення системи 

підготовки фахівців до реалій їх професійної діяльності за посадовим призначенням.  

Викладене показує, що системний характер моделі фахівця має базуватися на перевагах 

як кваліфікаційної, так і компетентнісної моделей, а її реалізація потребує представлення 

результатів підготовки фахівців у двох складових; кваліфікаційно-професійному; 

міждисциплінарно-компетентнісному. Зауважимо, що це досить складна задача, яка не має 

простих рішень. Складність, у першу чергу, зумовлюється наявністю блоків компетенцій, їх 

множиною, комплексним характером формування в умовах в основному предметного 

навчання, відсутністю дієвих технологій системної реалізації змісту підготовки фахівців та 

відповідного діагностичного інструментарію. 

Запропонована для системи вищої освіти на сучасному етапі система компетенцій у 

складі таких груп: соціально-особистісні; загальнонаукові; інструментальні; професійні 

(загально-професійні, спеціалізовано-професійні) [3, с. 5-8], на наш погляд, не є 

оптимальною за відсутністю спрямованості випускників до діяльності за посадовим 

призначенням, слабкою концентрацією та певною невизначеністю. На наш погляд, можна 

було б обмежитися трьома групами компетенцій (інструментальні компетенції містяться в 

кожній з груп): соціально-особистісними; загально-професійними; спеціальними, що в 

цілому спрощує систему їх реалізації та надає моделі фахівця більшої спрямованості на 

майбутню практичну діяльність. Соціально-особистісні, загально-професійні компетенції 

забезпечують фундаментальність підготовки військового фахівця, що дозволяє йому гнучко 

орієнтуватися в нестандартних умовах служби, бойових дій, здобутті нових знань протягом 

життя. Задачі об’єктної і предметної підготовки вирішуються блоком спеціальних 

компетенцій, професійно орієнтованих знань та умінь. 
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З урахуванням викладеного в основу розроблення та реалізації компетентнісної моделі 

військового фахівця різних освітньо-кваліфікаційних рівнів і ланок управління можуть бути 

покладені такі принципи: 

– цілісності, системності (стандартизація, міжпредметна інтеграція, нормативно-

правове забезпечення, спрямованість на підготовку військових фахівців за визначеною 

спеціальністю, кваліфікацією та посадовим призначенням у підрозділах і частинах Збройних 

Сил України на основі компетентнісного підходу); 

– динамічності навчання; 

– урахування специфіки підготовки військових фахівців командного та інженерного 

профілю за освітньо-кваліфікаційними рівнями та ланками управління; 

– ієрархічності (ступеневості, здобуття військової освіти за дво-або трицикловою 

системою підготовки); 

– технологізації (проектування, комунікація та організація, контроль, коригування); 

– амбівалентності, тобто взаємодоповнюваності та єдності протилежних якостей, 

можливостей аналізу та виявлення характеристик за допомогою різних понять; 

– орієнтації нормативних та варіативних частин змісту гуманітарних, соціально-

економічних, професійно-орієнтованих та спеціальних навчальних дисциплін на 

спеціальність (спеціалізацію) та кваліфікацію військового фахівця;  

– органічної єдності змісту фундаментально-теоретичної та практичної підготовки 

військового фахівця; 

– діагностичності; 

– всебічного матеріально-технічного та фінансового забезпечення; 

– відкритості для реальної реалізації і модернізації; 

– моніторингу якості підготовки військових фахівців та коригування військово-

педагогічного процесу. 

Розроблена на зазначених принципах модель, на наш погляд, дозволяє відобразити всю 

сукупність військово-професійних характеристик (їх зміст, організацію та технологію), 

необхідних для реалізації основних видів діяльності військового фахівця, а також виявляти 

типологію майбутніх фахівців, диференціювати та коригувати рівні їх професійного 

становлення на різних стадіях навчання. З позиції системного підходу до моделі фахівця, 

стійкими та суттєвими характеристиками професіоналізму фахівця, є, з одного боку, 

компетенції, з другого – міра (ступінь, динаміка) їх мінливості, зростання. 

Системний характер моделі дозволяє їй виконувати такі функції: 

– гносеологічну, що забезпечує можливості аналізу, вивчення військової професії в 

онтогенезі та оволодіння нею;  

– прогностичну, спрямовану на планування послідовності розвитку військового 

фахівця, набуття ним професійних і особистісних якостей, компетенцій, на передбачення 

можливостей їх динамічної зміни; 

– навчально-освітню, що дозволяє формувати зміст і структуру підготовки фахівців, 

забезпечувати необхідні умови для навчання, застосовувати адекватні інформаційні та 

навчальні технології, дидактичні та матеріально-технічні засоби і ресурси; 

– управлінську, спрямовану на регулювання взаємозв'язку діяльності та освіти, 

контроль за якістю підготовки фахівців на різних етапах їх розвитку та становлення; 

– репрезентативну, що визначає в загальному виді типологію військового фахівця-

професіонала. 

Для реалізації вказаних функцій необхідно розглянуту вище модель фахівця, яка по суті 

є каркасом професійних характеристик (компетенцій), наповнити конкретним змістом 

навчання фахівця за спеціальністю залежно від цілей і завдань, для яких вона буде 

використана, адже в ній закладені можливості розширення, коригування змісту та адаптації 

його до умов майбутньої професійної діяльності військових фахівців з урахуванням їх 

психолого-фізіологічних можливостей. Реалізація моделі по суті є технологією послідовно-

паралельного, інтегрованого процесу формування та розвитку у майбутніх військових 
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фахівців професійних якостей і характеристик, що відображають рівень їх професійного 

зростання, діяльнісних компонентів, що в загальному вигляді відображають характер та 

особливості військової служби, компетенцій, що характеризують підготовленість фахівців до 

служби за посадовим призначенням. При цьому важливо застосовувати такі підходи: 

зменшення кількості навчальних дисциплін, що одночасно вивчаються, їх оптимальна 

інтеграція; реальне, а не формальне розроблення структурно-логічних схем, формування 

змістових модулів, спрямованих на оволодіння відповідними компетенціями; динамічне 

нарощування комплексності підготовки військових фахівців переважно на 3-5 курсах 

навчання.  

Висновки. Модель сучасного військового фахівця, зміст освіти мають розроблятися на 

системних, компетентнісних засадах і враховувати: психологічні уявлення щодо характеру та 

структури військово-професійної діяльності; вимоги до військового фахівця, діяльність якого 

базується на здобутті компетенцій, продукуванні знань; структуру професійного росту та 

рівні професійної кваліфікації; технологічні, діагностичні, контрольно-моніторингові 

фактори та потребують подальших ґрунтовних психолого-педагогічних досліджень.  
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(Международный научно-производственный  

центр энергосберегающих технологий. Германия, г.Штутгарт) 

 

СМЕНА МЕХАНИЗМОВ ИЗЛУЧЕНИЯ В ЛАЗЕРАХ С ЭЛЕКТРОННОЙ НАКАЧКОЙ 

НА ОСНОВЕ ОПТИЧЕСКИ ОДНОРОДНЫХ, РАДИАЦИОННО ЛЕГИРОВАННЫХ 

КРИСТАЛЛОВ GAAS 
 

Оптично однорiднi кристали GaAs опромінювалися швидкими нейтронами з енергiєю 

~14,5 МеВ та дозою ~6,3∙10
20

 нейтрон/см
2
. В результатi ядерних реакцiй, що протiкають при 

цьому, виникало ядерне (трансмутацiйне) легування таких кристалiв стабiльними iзотопами 

цинку та германiю, які створюють в кристалi дрiбнi акцепторнi рiвнi. При дослiджуваннi 

лазерних характеристик таких кристалiв було знайдено, що з ростом накачyвання виникає 

змiна механiзмiв випромiнювання. Показано, що цей процес зумовлений швидким насиченням 

вiдповiдних домiшкових переходiв. При цьому найбiльш швидко насичується перехiд на бiльш 

дрiбний акцепторний рiвень. 

Ключові слова: лазер, випромінювання, акцептор, ядерне легування. 

  

Оптически однородные кристаллы GaAs подвергались облучению быстрыми нейтронами с 

энергией ~14,5 МэВ и дозой ~6,3∙10
20

 нейтрон/см
2
. В результате протекающих при этом ядерных 

реакций происходило ядерное (трансмутационное) легирование таких кристаллов стабильными 

изотопами цинка и германия, создающими в кристалле мелкие акцепторные уровни. При 

исследовании лазерных характеристик таких кристаллов было обнаружено, что с ростом 

накачки происходит смена механизмов излучения. Показано, что этот процесс обусловлен 

быстрым насыщением соответствующих примесных переходов, при этом наиболее быстро 

насыщается переход на более мелкий акцепторный уровень. 

Ключевые слова: лазер, излучение, акцептор, ядерное легирование. 

 

Optical homogeneous crystals GaAs were expsed to an irradiation fast neutrons with energy 

~14,5 MeV and dose ~6,3∙10
20

 neutron/cm
2
. As a result of the nuclear proceeding thus reactions occurred 

nuclear alloyed such crystals stable isotopes zinc and germanium, creating in a crystal small acceptor 

levels. At research of laser characteristics such crystals it was revealed that to rating growth there is a 

change of mechanisms radiations. It is shown that this process is caused by fast saturation of the 

corresponding impurity transitions, thus most transition to smaller is quickly sated acceptor level. 

Keywords: laser, irradiation, acceptor,nuclear alloyed. 

 

Введение. Оптически однородные кристаллы GaAs (флуктуации показателя 

преломления составляли Δn~10
-4

-10
-2

, что соответствовало флуктуациям концентрации 

носителей заряда ΔN~10
15

-10
16

 см
-3

), отобранные по методике, приведенной в [1, 2], 

подвергались облучению быстрыми нейтронами с энергией ~14,5 МэВ и дозой 

~6,3·10
20

 нейтрон/см
2
. В результате протекающих при этом ядерных реакций происходило 

ядерное (трансмутационное) легирование таких кристаллов стабильными изотопами цинка 

Zn66
30 , Zn68

30  и германия Ge72
32 , создающими в кристалле мелкие акцепторные уровни [3]. 

После этого проводилась ионная имплантация ионов теллура с энергией ~100 кэВ и дозой 

~10
15

 ион/см
2
, создающими мелкие донорные уровни. 

Для изучения механизмов генерации и оптимизации свойств активной области 

полупроводниковых лазеров с электронной накачкой на основе таких материалов 

проводились исследования влияния типа проводимости, вида и концентрации легирующей 

примеси на параметры излучения в широком диапазоне уровней возбуждения и 

температуры. Исследования проводились по стандартной методике на высоковольтной 

вакуумной установке с энергией электронного пучка Е0=50 кэВ, длительностью импульса 
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10 нс, частотой повторения 100 Гц, при диаметре электронного пучка 0,8 мм, длине 

резонаторов ~0,8 мм, толщине ~ 0,1  мм. Зеркала оптического резонатора создавались 

методом скола. Использовалась поперечная геометрия накачки.  

Результаты эксперимента. Исследования на оптически однородном (Δn~10
-4

) n-GaAs, 

выращенном методом ЖФЭ в поле гамма-излучения и легированном ионами теллура, 

показали, что при повышении уровня легирования от 10
16

 до (1-3) ·10
18

 см
-3

, как при 80К, так 

и при 300К, порог генерации понижается в 3-5 раз, а мощность и КПД возрастают и на 

отдельно взятых образцах достигают теоретического предела 30%. На рисунке 1 приведена 

зависимость пороговой плотности тока и КПД от концентрации носителей. Минимальная 

пороговая плотность тока jпор=0,8-1 А/см
2
 при 80К была у кристаллов с N=(1-3)·10

18
 см

-3
, при 

300К - jпор=3-3,5 А/см
2
 у образцов с  N=(2-3) ·10

18
см

-3
. 

В кристаллах p-типа, радиационно легированных изотопами цинка, разброс значений 

мощности и порога был значительно выше, чем в n-типе, что обусловлено большей 

оптической неоднородностью исследованных образцов (Δn~10
-3

). При 80К р≤10
18

 см
-3

 

интенсивность излучения была низкой, пороги высоки 3-4 А/см
2
, КПД ~ 10%. Минимальная 

концентрация, при которой еще наблюдался лазерный эффект, составляла р~5·10
17

 см
-3

. С 

увеличением концентрации дырок за счёт ядерного легирования изотопами цинка до (2-6) 

·10
18

 см
-3

 порог падал до (0,7-1) А/см
2
, а КПД возрастал и достигал значений ~20%, что 

значительно ниже, чем в n-типе. В образцах с малой степенью оптической однородности 

(Δn~10
-2

) и уровнем легирования ~1·10
19

 см
-3

, вследствие увеличения рассеяния и 

поглощения на оптических неоднородностях и свободных носителях, порог возрастал, а 

лазерный эффект исчезал [4,5]. 

 
Рис. 1. Зависимость КПД (а) и порога генерации (б) от степени легирования ионами 

теллура оптически однородного (Δn~10
-4

) n-GaAs 
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Для определения типа рабочих переходов изучались спектры спонтанного и 

вынужденного излучения в зависимости от температуры и уровня возбуждения. На 

рисунке 2 представлены спектры катодолюминесценции, а также лазерного излучения в 

зависимости от уровня возбуждения p-GaAs с различным содержанием примеси изотопов 

цинка. Краевое излучение состояло из ряда линий, причем максимум у этих линий с уровнем 

возбуждения не смещался в коротковолновую сторону, что обычно наблюдается в 

инжекционных лазерах [6], где в генерации участвуют «хвосты» плотности состояний.  

При увеличении концентрации носителей максимум полос излучения в n-типе 

смещался в коротковолновую сторону (сдвиг Бурштейна-Мосса) E
э
g(N)=1,50-1,53 эВ 

(переход зона-зона), Е1=1,48-1,51 эВ, Е2=1,486-1,50 эВ, Е3=1,476-1,478 эВ, а в p-типе – в 

длинноволновую (рис. 2 и 3).  

 
Рис. 2. Эволюция спектров КЛ и лазерного излучения в оптически однородном 

(Δn~10
-3

) p-GaAs от уровня возбуждения: а –  p0=1·10
17

 см 3 ( Zn66
30 ); б – 1·10

18
 см 3 ( Zn68

30 ); 

цифры у кривых – уровень возбуждения, А/см
2
 

 

Линии Е1, Е2 и Е3 были обусловлены переходами на акцепторные уровни глубиной 24-

26 мэВ и ~34 мэВ, соответственно, и связаны с радиационной примесью цинка и германия. 

Концентрация этих элементов составляла ~10
17

-10
18

 см
-3

. При исследовании температурной 

зависимости длины волны генерации на пороге в области 80-300К в ряде образцов было 

обнаружено изменение механизма генерации (рис. 4), причем с увеличением температуры 

коротковолновой пик быстро растет, а длинноволновой пропадает. Аналогичные два 

максимума, но в другой области спектра, наблюдались и в p-типе. 
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Рис. 3. Зависимость энергии фотона излучения от концентрации носителей N в 

оптически однородном (Δn~10
-4

) n-GaAs (a) и схема лазерных переходов (б) 

 

 
Рис. 4. Спектр лазерного излучения для оптически однородного (Δn~10

-4
) образца GaAs 

n-типа с N0=3·10
17

 см
-3

: а – Т=200К; б – Т=230К; с – Т=240К 

 

Кроме спектральных исследований, большая информация о природе переходов была 

получена при изучении характера зависимости пороговой плотности тока от температуры 

(рис. 5). 
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Рис. 5. Зависимость jпор от температуры в нелегированном и легированном ионами 

теллура и изотопами цинка оптически однородном (Δn~10
-3

) GaAs: 

а – 1,2 - N0=2·10
15

 – 1,5·10
16

 см
-3

, 3 - 3·10
17

 см
-3

, 4 - 8·10
17

 см
-3

, 5 - 10
18

 см
-3

, 6 - 2·10
18

 см
-

3
; 

б – 1 - 2·10
18

 см
-3

, 2 - 2·10
19

 см
-3

 

 

В специально нелегированных (объемных) образцах n-типа (где пороги были 

максимальны и генерация при Т=300К не наблюдалась) зависимость jпор(Т) была 

монотонной. В кристаллах n- и p-типа с промежуточным легированием обнаружена 

немонотонная зависимость: в некотором интервале значений температуры, где происходит 
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смена механизмов излучения, порог генерации уменьшается при увеличении температуры. 

Это хорошо коррелирует с результатами исследований температурной зависимости длины 

волны генерации на пороге (рис.4). В сильно вырожденных образцах n-типа (N≥10
18

 см
-3

) 

порог слабо рос с температурой – всего в 2-3 раза. В сильно легированном изотопами 

германия p-типе (р~2·10
19

 см
-3

) порог с температурой увеличивался монотонно, но более 

резко, чем в n-типе. 

Обсуждение результатов. Обсудим вопрос о смене механизмов излучения с ростом 

накачки, а также тот факт, что положение линии E
э
g(N) в шкале энергий, полученное из 

эксперимента, заметно отличается от расчетной кривой, полученной с учетом сдвига 

Бурштейна-Мосса (Eg+μe(ΔN)) (рис. 3). В последнем случае расчет можно приблизить к 

эксперименту, если учесть энергию обменного взаимодействия электронов 






3
12

8,0
Ne

E
e

обм  в вырожденном n-GaAs, которая понижает энергию носителей, а также 

учесть флуктуации потенциала неоднородно распределенных примесей, приводящие к 

эффективному сужению ширины запрещенной зоны [1] на величину 2  (при условии 

N 3/1 a б  >> 1 и δ >> kT). Тогда максимум излучения при низкой температуре будет лежать 

вблизи значения: 

                          2обмEE
e

eg N ,                                                          (1) 

где δ – среднеквадратичная флуктуация потенциала, обусловленная хаотическим 

распределением примеси   2
122 эNre  , где   6

1
3

2


 б

б

э Na
a

r - характерный масштаб 

флуктуации, аб – боровский радиус, μe – энергия уровня Ферми, вычисленная по формуле 

  3
2

2
2

3
2

N
me

e



. Расчеты по формуле (1) удовлетворительно описывают 

экспериментальную зависимость E
э
g(N). 

Смена механизмов излучения при увеличении уровня возбуждения обусловлена 

быстрым насыщением соответствующих примесных переходов, причем, согласно расчетам, 

переход на более мелкий акцепторный уровень насыщается быстрее [3,4]. Например, для 

перехода зона-акцептор матричный элемент пропорционален: 

 
4

22
1~ 2

3

















Ah

Ce

AhCVCA
Em

Em
EmPP ,                                              (2) 

где ЕС=ћ
2
k

2
/2me – кинетическая энергия электрона в зоне проводимости. 

Отсюда следует, что вероятность излучательного перехода свободного носителя с 

малым импульсом на примесный уровень растет с уменьшением активации примесного 

центра как 2
3

AE . Поэтому вначале наблюдается излучение на самом мелком уровне. Однако с 

ростом кинетической энергии носителей в зоне проводимости вероятность перехода 

уменьшается, как 4
CE . Причем для менее глубоких центров это уменьшение происходит 

быстрее, т.е. при меньшей кинетической энергии. Для переходов донор-зона уменьшение 

вероятности перехода с ростом кинетической энергии носителей наступает раньше, 

поскольку выражение в скобках (2) для этого случая имеет вид   











De

Vh

De
Em

Em
Em 12

3

 и 

me<<mh, ED<EA. 

Выводы. В лазерах с электронной накачкой на основе оптически однородных, 

радиационно легированных кристаллов GaAs с ростом накачки происходит смена 

механизмов излучения, обусловленная насыщением примесных переходов. Это явление 

можно использовать для генерации на различных длинах волн. 
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МОДЕЛЮВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ТА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ  

ПАРАМЕТРІВ ПРИЛАДНИХ ТРИВИМІРНИХ КНІ-СТРУКТУР 

 
Розроблено оригінальні методи формування  локальних нестандарних одно- і дворівневих 

тривимірних структур «кремній-на-ізоляторі» (КНІ), які за сумісними технологіями 

формування можуть бути комбіновані з одно- або дворівневими мікропорожнинами під 

поверхнею кремнієвою пластини. Проведено приладно-технологічне моделювання 

конструктивних та електрофізичних параметрів таких структур.  

Ключові слова: кремній-на-ізоляторі, мікросистеми-на-кристалі, нанорозмірні 

транзисторні елементи, приладно-технологічне моделювання, порогова напруга, тривимірні 

елементи. 

 

Разработаны оригинальные методы формирования локальных нестандартных одно- и 

двухуровневых трехмерных структур «кремнии-на-изоляторе» (КНИ), которые за совместными 

технологиями формирования могут быть комбинированы с одно- или двухуровневыми 

микропустотами под поверхностью кремниевой пластины. Проведено приборо-технологическое 

моделирование конструктивных и электрофизических параметров таких структур.  

Ключевые слова: кремнии-на-изоляторе, микросистема на кристалле, наноразмерные 

транзисторные элементы, приборо-технологическое моделирование, пороговое напряжение, 

трехмерные элементы. 

 

In this paper the original formation methods of  the local nonstandard with one- and two layers 3D 

“silicon-on-insulator”(SOI)-structures are developed. These structures are combined with one- and two 

levels of microcavities under surface of silicon wafer. The device-technological simulation of constructive 

and electrophysics parameters of such structures is provided.  

Keywords: silicon-on-insulator, system-on-chip(SoC), 3 dimensional(3D)-elements, device-

technological simulation, threshold voltage. 

 

Вступ. У зв’язку з підвищеним інтересом і перспективою застосування тривимірних 

приладних КНІ-структур для створення елементної бази інтегральних схем (ІС) та 

мікросистем-на-кристалі актуальними є підходи щодо математичного аналізу та 

моделювання конструктивно-технологічних параметрів КНІ-структур, сформованих за 

новими методами. Не менш важливим є отримання даних про електрофізичні 

характеристики приладних КНІ МОН-структур, зокрема, порогові напруги та розподіл 

потенціалів і напруженостей електричного поля в підканальній області КНІ МОН-

транзистора і їх вплив на формування провідного (інверсійного) каналу з різними профілями 

тривимірних затворів, які можна отримати моделюванням на стадії перед реальним 

виготовленням тестових елементів. 

 

Моделювання технології формування локальних тривимірних КНІ МОН-

транзисторних структур. Формування локальних тривимірних КНІ МОН-транзисторних 

структур було здійснено розробленим методом [1,2] з використанням процесів сучасних 

промислових КМОН-технологій виготовлення ІС, а саме: термічного окислення, осадження 

плівок нітриду кремнію, ізотропного і анізотропного плазмохімічного травлень та ін., 

безпосередньо із матеріалу вихідної пластини, що забезпечує їх високу кристалічну 

досконалість. На основі отриманих тривимірних КНІ-структур, було розроблено відмінні від 

традиційної, форми тривимірних КНІ МОН-транзисторів. Окрім цього, запропонованим 

методом можна формувати локальні тривимірні КНІ-структури, а саме ділянки 

кристалічного кремнію ізольовані від пластини окислом кремнію сформованим на заданій 

глибині під поверхнею пластини в порожнинах і створювати на цій основі інтегральні 
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пристрої ІС та мікросистем-на-кристалі, зокрема, тривимірні КНІ - транзистори (рис. 1), для 

яких промодельовано розподіл порогових напруг по ширині каналу транзистора. 

  

 
 

Рис. 1. Локальна тривимірна КНІ МОН–структура: 1 – полікремнієвий затвор, 2 – 

локальна тривимірна КНІ-структура, яка утворює канальну область транзистора, 3 – 

підзатворний діелектрик, 4 – кремнієва пластина КДБ-40 з кристалографічною орієнтацією 

поверхні (100), 5 – області локального термічно-окисленого кремнію  

 

Суттєвими перевагами даної технології є також і те, що в процесі формування КНІ-

структур, фактично можлива і одночасна ізоляція як між локальними КНІ-острівцями, так і 

між приладними структурами після їх заповнення окислом кремнію, або комбінацією 

матеріалів – окисел кремнію-полікремній, що дозволить реалізацію високотехнологічної і 

надійної міжприладної ізоляції. Такий підхід дасть змогу суттєво зменшити топологічні 

розміри і відповідно підвищити ступінь інтеграції елементів на кристалі, а також будуть 

створені умови і конструкційний КНІ-матеріал для високовольтних елементів ІС та 

мікросистем на кристалі. 

На рис. 2. зображено фінішні операції результатів моделювання розробленої технології 

формування однорівневих герметизованих мікропорожнин [3-5] під поверхнею кремнієвої 

пластини з використанням нітридних п’єдесталів для осаджуваних плівок (а), і на основі 

окислення вертикальних стінок і поверхні порожнин (б). Герметизовані мікропорожнини 

відкривають можливості створення на їх основі елементів оптоелектроніки, інтегральних 

резонаторів, елементів мікролабораторій-на-кристалі. 

 

  а)                 б) 

 

Рис. 2. Поперечні перетини герметизованих мікропорожнин під поверхнею кремнієвої 

пластини: 1 – кремнієва пластина КДБ-40 з кристалографічною орієнтацією поверхні (100); 2 

– локально вирощений термічний окисел кремнію на поверхні порожнини; 3 – осаджений 

піролітичний окисел на поверхню кремнієвої пластини і щілини;  4 – плівка нітриду кремнію 

після повторного осадження сумарною товщиною 0,25 мкм на поверхні пластини і  0,15 мкм 

на вертикальних стінках щілин; 5 – осаджений шар полікремнію на поверхню кремнієвої 

пластини і щілини; 6, 7 – герметизована порожнина (або мікроканал) в кремнієвій пластині; 8 

– термічний окисел на поверхнях щілини і порожнини 
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За сумісною, технологією формування однорівневих КНІ-структур, розроблено і 

промодельовано технологічну послідовність формування комбінованих дворівневих КНІ-

структур, конструктивно об’єднаних із дворівневими герметизованими мікро- порожнинами 

під поверхнею кремнієвої пластини. Фінішні результати їх моделювання зображено на рис. 

3, а - г.  

 

 
а)  

б) 

 
в) 

 
г) 

 

Рис. 3. Поперечні перерізи комбінованих КНІ-структур, конструктивно суміщених із 

дворівневими герметизованими мікропорожнинами під поверхнею кремнієвої пластини: 1 – 

кремнієва пластина КДБ-40 з кристалографічною орієнтацією поверхні (100); 2 – структура 

«кремній-на-ізоляторі» 1-го рівня; 3 – структура «кремній-в-ізоляторі» 2-го рівня; 4, 5 – 

герметизовані мікропорожнини 1-го і 2-го рівнів відповідно; 6 – локально вирощений 

термічний окисел кремнію на поверхнях порожнин; 7 – плівка нітриду кремнію після 

повторного осадження сумарною товщиною 0,25 мкм на поверхні пластини і 0,15 мкм на 

вертикальних стінках щілин; 8 – осаджений піролітичний окисел на поверхню кремнієвої 

пластини і щілини 

 

Як зрозуміло із результатів моделювання, запропонованими методами можна 

формувати комбіновані КНІ-структури, суміщені з дворівневими мікропорожнинами, які 

розташовані безпосередньо одна над одною, при цьому одночасно з порожнинами утворені 

«кремній-на-ізоляторі» елемент (поз.2), і «кремній-в-ізоляторі» елемент (поз.3, рис. 3а). На 

рис. 3, б) зображено приклад структури герметизованих мікропорожнин, розташованих на 

двох рівнях, одна поза одною. Фінішна герметизація досягнута осадженням піролітичного 

окислу кремнію на п’єдестали, утворені зімкнутими «пелюстками» плівки нітриду кремнію. 

Їх зімкнення досягається унаслідок підйому в процесі термічного окислення поверхонь 

порожнин. На рис. 3, в) і г) зображено способи керування розмірами КНІ-структури (поз.2.). 

Це здійснено - зменшенням глибини утворення порожнини (поз.5, рис. 4, в); одночасним 

зменшенням глибини порожнини 2-го рівня (поз.5) і зміни вихідної топології розташування 

порожнин (див. рис. 3, г).  

 



 25 

Моделювання порогових напруг і розподілу потенціалів електричного поля в 

тривимірній КНІ МОН-структурі. При моделювання порогових напруг КНІ МОН-

транзисторів з тривимірною конфігурацією затвора їх можна представити як паралельне 

з’єднання окремих елементарних транзисторів, утворених на горизонтальній та вертикальній 

стінках й кутових сегментах тіла транзистора з тривимірною конфігурацією. Схематично 

структуру та еквівалентну електричну схему такого транзистора зображено на рис. 4. У цій 

структурі два бокових транзистори на вертикальних стінках матимуть рівні порогові 

напруги, оскільки їх геометричні і електрофізичні параметри є симетричними. 

 
 

Рис. 4. Структура й еквівалентна електрична схема тривимірного КНІ МОН-

транзистора для розрахунку стокових струмів і порогової напруги 

 

Виходячи з того, що кристалографічні площини в тілі транзистора орієнтовані 

спеціальним чином, можна припустити, що транзистор Vt1, тобто транзистор, що 

розміщений на горизонтальній частині тривимірної КНІ структури, буде відкриватися 

першим при поданні напруги на структуру, а отже його порогова напруга буде найменшою, 

тобто: 

 

VT1<VT2 і VT1<VT3. 

 

Моделюванням було досліджено вплив напруги на затворі, профілів форм поверхні і 

концентрації носіїв в канальній області для тривимірних контактних і КНІ МОН- 

транзисторів, сформованих на основі локальних тривимірних КНІ-структур на розподіл 

потенціалів, напруженостей електричного поля і формування інверсійного провідного каналу 

[6,7]. На основі цих даних встановлено, що ці розподіли є ідентичними для ідентичних форм 

поверхонь в контактно - діодних і МОН-структурах, а для тривимірних КНІ МОН-структур з 

П- подібним профілем затвора густина струму і товщина інверсійного (провідного) каналу по 

ширині є нерівномірними (рис. 5,а). Найбільшою густина є на кутових сегментах, менша - на 

вертикальних стінках і найменша на горизонтальній поверхні канальної області, а зі 

збільшенням радіуса заокруглення кутового сегмента густина струму зменшується. 

В запропонованій конструкції тривимірного КНІ МОН-транзистора з циліндричним 

профілем поверхні затвора, товщина інверсійного провідного каналу і густина носіїв струму 

в каналі є найбільш рівномірними (рис. 5,б). Такі транзистори, порівняно з відомими, мають 

найкращі перемикальні і шумові характеристики за рахунок рівномірного розподілу 

порогової  напруги по ширині каналу.  

Результати моделювання показали, що передаточні характеристики зняті при різних 

фіксованих значеннях напруг на затворі для тривимірних транзисторних КНІ МОН-структур 

з різними конфігураціями затворів дещо відрізняються (рис. 5, в). Для тривимірного КНІ 

МОН-транзистора з прямокутною (П-подібною) конфігурацією затвора передаточні 

характеристики є пологішими порівняно з тривимірним, що має циліндричну конфігурацію 

затвора. Отже тривимірні КНІ МОН-структури з циліндричною формою затвора володіють 

меншими часами затримки та кращими ключовими характеристиками. 



 26 

 
а 

 
 б 

 в) 

Рис. 5. Розподіл потенціалів електричного поля в тривимірній КНІ МОН-структурі для 

П-подібної (а), та циліндричної поверхні затвора (б), і передаточні характеристики даних 

тривимірних транзисторів (в) 

 

Висновки. Проведено приладно-технологічне моделювання розроблених локальних 

тривимірних одно- і дворівневих приладних КНІ-структур, які за сумісними технологіями 

формування можуть бути комбіновані з одно- або дворівневими мікропорожнинами під 

поверхнею кремнієвою пластини. Проаналізовано електрофізичні параметри КНІ МОН-

транзисторів. Запропоновані типи КНІ-структур можуть бути використані для створення 

елементної бази  інтегрованих мікросистем-на-кристалі.  
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УДК 621.391                                                                              Жук О.Г. (ВІТІ НТУУ КПІ”) 

 

МЕТОДИКА ВИБОРУ ПАРАМЕТРІВ СИГНАЛУ ЗАСОБІВ РАДІОЗВ’ЯЗКУ 

В УМОВАХ ІМІТАЦІЙНИХ ЗАВАД 
 

У роботі розглядається задача підвищення енергетичної ефективності засобів 

радіозв’язку, які функціонують в складній радіоелектронній обстановці. Пропонується методика 

вибору параметрів сигналів засобів радіозв’язку з OFDM для каналів з навмисними завадами та  

селективними завмираннями.  

Ключові слова: засоби радіозв’язку, навмисні завади, селективні завмирання. 

 

В работе рассматривается задача повышения энергетической эффективности средств 

радиосвязи, функционирующих в сложной радиоэлектронной обстановке. Предлагается 

методика выбора параметров сигнала средств радиосвязи с OFDM для каналов с 

преднамеренными помехами и селективными замираниями.  

Ключевые слова: средства радиосвязи, преднамеренные помехи, селективные замирания. 

 

In the article the task of radio equipment power efficiency increase, functioning in a complicated 

radio-electronic environment is considered. The signal parameters selection method for radio equipment 

with OFDM for channels with intentional interferences and selective fading is offered. 

Keywords: radio facility, intentional interferences, selective fading. 

 

Постановка проблеми. Канали із завмираннями характеризуються випадковою зміною 

коефіцієнта передачі, тому параметри сигналів на вході приймача є випадковими і 

невідомими. Завадостійкість каналів передачі при цьому погіршується, тому що при 

прийманні немає можливості використати відомості про дійсні значення параметрів сигналів. 

Ефективним методом передачі сигналів в умовах завмирань в сучасних системах 

радіозв’язку є метод ортогонального частотного розділення з мультиплексуванням 

(Orthogonal Frequency Division Multiplexing  OFDM) [15]. В системах OFDM висока 

швидкість передачі досягається за рахунок одночасної передачі даних по всіх підканалах, а 

швидкість передачі в окремому підканалі може бути і невисокою. Нова технологія передачі в 

цей час розглядається як одна з найбільш перспективних для побудови широкосмугових 

систем цифрового радіозв’язку по багатопроменевим каналам, що забезпечує досить високу 

частотну ефективність цих систем. Основними перевагами даного методу є відносно висока 

стійкість щодо частотно-селективних завмирань і вузькосмугових завад, а також висока 

спектральна ефективність.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На даний час розроблено багато методів 

управління параметрами OFDM-сигналу [1, 4, 6]. Але при наявності в каналі навмисних 

завад, особливо імітаційно-дезінформуючих, ефективність функціонування засобів 

радіозв’язку з OFDM значно знижується, іноді до повної втрати переданої інформації. 

Спектральна щільність потужності завад при прийманні після прямого перетворення Фур’є 

розподіляється практично по всіх частотних підканалах, що або ускладнює, або й зовсім 

унеможливлює приймання OFDM-сигналу. 

У деяких випадках дезінформуючі завади можуть призводити до введення неправдивої 

інформації в засобів радіозв’язку, викликати хибні режими роботи за рахунок впливу на 

системи тактової і циклової синхронізації приймача. Так американський наземний комплекс 

радіоелектронної боротьби „Вулфпак” за допомогою одного або декількох малогабаритних 

прийомо-передавальних пристроїв може здійснювати оптимальне подавлення ліній 

радіозв’язку спрямованими малопотужними завадами в результаті дії яких цифрові засоби 

радіозв’язку залишаються працездатними, але не забезпечують передачі корисної інформації 

[7]. 

Формулювання цілей статті. Негативний вплив навмисних завад в системах 

радіозв’язку з OFDM може бути значно послаблений за рахунок застосування адаптивних 
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алгоритмів формування та обробки сигналів, які дозволяють підвищити енергетичну 

ефективність засобів радіозв’язку. 

Тому метою роботи є розробка методики вибору параметрів сигналу засобів 

радіозв’язку з OFDM в умовах імітаційно-дезінформуючих завад. 

Виклад основного матеріалу статті. Одним з перспективним методів боротьби з 

навмисними завадами є розширення спектру за допомогою квазіортогональних 

псевдовипадкових послідовностей (ПВП). Зменшення впливу завад забезпечується 

наступними факторами: 

По-перше, ефектом ,,розмивання” завад по спектру за рахунок перемноження 

прийнятої суміші сигналу і завади з ПВП. 

По-друге, завадостійкість приймання OFDM-сигналу значно підвищується за рахунок 

підвищення стійкості пілот-сигналів (пілот-несучих) щодо впливу завад, що забезпечує 

більш точну оцінку поточного стану каналу зв’язку. Знання передаточної характеристики 

каналу, в свою чергу, дозволяє застосувати режекцію частини спектра, ураженої завадою, з 

відключенням передачі корисної інформації по відповідних піднесучих.  

По-третє, противник застосовує імітаційну заваду, яка в точності відтворює структуру 

сигналу, але він не знає способу генерації ПВП. Тому така імітаційна завада хоч і буде 

створювати ефект внутрішньо системних завад внаслідок неортогональності ПВП, що 

генеруються постановником завад і засобами радіозв’язку, однак ефективність її значно 

зменшиться внаслідок узгодженої фільтрації після перемноження в кореляторі приймача. 

Ефективність системи радіозв’язку будемо оцінювати коефіцієнтом використання 

потужності сигналу [8, 9]: 

зс

β
GР

v
Е   ,                                                                (1) 

 

де v  швидкість передачі інформації; Gз  спектральна щільність потужності завади; Рс 

 потужність сигналу (передавача). 

Постановка завдання.  

Задано: параметри передавального пристрою і каналу зв’язку  = {i}, 10 ,1i , де 

1 …10 – кількість піднесучих, потужність корисного сигналу, відношення сигнал/шум в 

каналі, робоча частота, вид модуляції, швидкість передачі інформації (необхідна пропускна 

спроможність), смуга пропускання каналу зв’язку, вид і параметри коригувального коду; 

тривалість розширювальної послідовності.  

Необхідно: визначити значення параметрів сигналу (кількість активних піднесучих 

коригувальний код, потужність передавача), при яких максимізується енергетична 

ефективність Е при виконанні обмежень на швидкість передавання в каналі .допvv   

Обмеження: вид коригувального коду  турбо коди зі швидкістю  R = 0,5-0,9, 

довжиною кодової комбінації 255n , величиною кодової відстані 193  d ; вид модуляції 

– квадратурна амплітудна модуляція (КАМ); розмірність ансамблю сигналів 2  М  256; 

кількість піднесучих OFDM-сигналу 52  N  256. 

Завдання визначення параметрів OFDM-сигналу з максимальними показниками 

енергетичної ефективності зводяться до типової оптимізаційної задачі. Система рівнянь для 

розв’язання оптимізаційної задачі має вигляд 
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де n  довжина кодової комбінації, Рс  потужність сигналу, М – розмірність ансамблю 

сигналів, R  швидкість коригувального коду ( nkR / ), k – кількість інформаційних біт в 

кодовій комбінації довжиною n, d  величина кодової відстані, L  тривалість 
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розширювальної послідовності; N – кількість піднесучих, ΔF – ширина смуги частот каналу. 

Значення ΔF, Tс є постійними. 

Розкриємо функціонали системи рівнянь (2). Інформаційна швидкість визначається як  
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де Tс – тривалість символу, В – кількість інформаційних біт, що передається в одному 

OFDM-символі. У разі застосування адаптивного розподілу потужності передавача 

відношення сигнал/завада на вході приймача у всіх підканалах вирівняються та приймуть 

значення 
2
ñðQ . Виразимо значення усередненого між усіма підканалами відношення 

сигнал/завада:  
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де Gзi –  спектральна щільність потужності шуму в i-му підканалі. 

Тоді енергетична ефективність (1) визначається, як 

 
2

срQvE  . 

 

Методика вибору параметрів OFDM-сигналу, алгоритм реалізації якої подано на рис. 1, 

складається з наступних етапів. 

1. Введення вихідних даних. Вводяться параметри передавального пристрою і каналу 

зв’язку  = {i}, а також значення мінімально необхідної швидкості передавання допv . 

2. Визначення кількості піднесучих та відстані між ними, а також тривалості 

символу. Відстань між піднесучими OFDM-сигналу вибирається в залежності від наступних 

параметрів: допплерівське розсіювання спектру; мінімальний час затримок променів 

(перевідбитих копій сигналу); максимально можлива тривалість символу (час когерентності 

параметрів каналу). 

Через допплерівське розсіювання, а також похибки в оцінці частоти передавача на 

приймальній стороні ортогональність між піднесучими порушується. В ряді робіт 

проводились дослідження щодо еквівалентної втрати в необхідному відношенні 

сигнал/завада при заданому допплерівському розсіюванні, а також похибці оцінки несучої на 

прийомі [10]. Для каналів короткохвильового (КХ) та ультракороткохвильового (УКХ) 

зв’язку при еквівалентній втраті у відношенні сигнал/завада не більше 0,5 дБ допплерівське 

розсіювання не повинно перевищувати 2-3% відстані між піднесучими. Зміщення частоти на 

7-8% від відстані між піднесучими призводить до еквівалентного зниження сигнал/завада 

порядку 1 дБ.  

Після визначення мінімальної відстані між піднесучими можна розрахувати тривалість 

символу FТ 1c . 

Для відстані між піднесучими 50 Гц тривалість символу повинна бути не менше 20 мс. 

Мінімальний час затримки між променями визначає ступінь нерівномірності АЧХ 

каналу. Отже, більшій затримці між променями відповідає більший період нерівномірності 

АЧХ. При максимальній затримці між променями 4 мс, період нерівномірності АЧХ складає 

250 Гц. Таким чином, відстань між піднесучими повинна вибиратися у припущенні, що АЧХ 

на кожній з них представлятиме собою канал з адитивним білим гаусівським шумом 

(АБГШ). Відповідно, відстань між піднесучими повинна бути значно меншою за період 

нерівномірності АЧХ каналу. Тобто, з цієї точки зору відстань між під несучими потрібно 

мінімізувати. Для КХ-каналу відстань у 50 Гц є максимально допустимою, оскільки більші 
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значення відстані між під несучими призводять до значного спотворення параметрів каналу, 

внаслідок чого збільшуються спотворення символу. 

Інше обмеження на тривалість символу – припущення про те, що параметри каналу 

повинні бути постійними протягом тривалості символу. Це дає можливість використовувати 

простий метод оцінки та компенсації АЧХ каналу в частотній області на кожному символі. 

Обмеження на тривалість символу в КХ діапазоні можна прийняти порядку сотень 

мілісекунд.  
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Рис. 1. Схема алгоритму вибору параметрів сигналу засобів радіозв’язку з OFDM в 

залежності від стану каналу зв’язку 

 

Визначення кількості піднесучих N повинно проводитись виходячи з інформаційної (та 

технічної) швидкості групового сигналу з урахуванням необхідності резервування частини 

пропускної спроможності каналу для різноманітної службової інформації. При цьому 
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вибирається N з ряду значень, що забезпечуються операцією зворотного швидкого 

перетворення Фур’є (ШПФ). Згідно [11] розрахунок необхідної кількості точок ШПФ 

здійснюється за формулою дc fTK  , а частота дискретизації fд визначається як Ff  2д . 

Далі можна визначити частотний інтервал між під несучими Kff д  та кількість 

піднесучих fFN  . 

3. Формування циклічного префікса та визначення його тривалості. Циклічний 

префікс вводиться в структуру сигналу для усунення шкідливого впливу міжсимвольної 

інтерференції. Розмір префікса зτ вибирається виходячи зі значень двох параметрів: 

максимально можливого зсуву у часі між променями; необхідного співвідношення між 

тривалістю символу без префікса та самого префікса (у випадку коли префікс 

використовується для знаходження тактової синхронізації). Для КХ каналу максимальна 

ступінь багатопроменевості складає близько 5 мс (максимальне значення на одно-

двострибкове проходження радіосигналу). Для передачі даних на невеликі відстані 

багатопроменевість дещо менша і складає 1-2 мс.  

Величина циклічного префікса лежить в межах cзз 25,0τ Tt  . 

4. Оцінка передаточної характеристики каналу зв’язку. На даному етапі за 

допомогою пілот-несучих оцінюється стан багатопроменевого каналу зв’язку та 

визначається його передаточна характеристика. 

5. Вибір виду та тривалості розширювальної послідовності. Для боротьби з 

навмисними завадами (особливо імітаційними) застосовується розширення спектру за 

допомогою технології розширювальної кодових послідовностей, основними принципами 

якої являється розширення спектра в поєднанні з кодовим розділенням фізичних каналів за 

рахунок використання псевдовипадкових послідовностей (ПВП). 

Для розширення спектра використовуються різні види розширювальних 

послідовностей. Найбільш ефективними з них за величиною пік-фактора та складністю 

формування є М-послідовності, послідовності Голда та послідовності Лі [12]. Тривалість 

розширювальних послідовностей вибирається виходячи із заданої смуги частот каналу. 

6. Вибір сигнально-кодової конструкції. У переважній більшості випадків 

виявляється можливим виділити кілька можливих станів каналу зв’язку [9]. Цим сценаріям у 

відповідність можуть бути поставлені різні види сигнально-кодових конструкцій, які 

доцільно вибирати виходячи з параметрів ефективності засобів радіозв’язку при різних 

рівнях завмирань сигналу з OFDM у каналі зв’язку. Раціональні параметри СКК для різного 

рівня завмирань сигналу і навмисних завад в підканалі вибираються на етапі проектування. 

Оптимізація розглянутого варіанта по швидкості при обмеженій середній потужності 

сигналу на вході каналу зводиться до вибору оптимального розбиття підканалів на групи з 

однаковою швидкістю, оптимального вибору позиційності сигналів з квадратурною 

амплітудною модуляцією (КАМ) і мінімальної відстані d у них. У каналах з низьким 

відношення сигнал/завада найбільш ефективним є застосування турбо кодів [13].  

Після вибору параметрів сигналу з OFDM перевіряється виконання умови обмеження 

на швидкість передавання в каналі .допvv   Якщо ця умова не виконується – відбувається 

зміна початкових даних. 

Для проведення оцінки ефективності розробленої методики було розроблено імітаційну 

модель в середовищі програмування MathCad 14. Оцінка ефективності методики показала, 

що виграш за енергетичною ефективністю для засобів радіозв’язку, які функціонують в 

умовах навмисних завад та селективних завмирань складає 15-24 %. 

Висновки. Таким чином, запропонована методика дозволяє значно підвищити 

енергетичну ефективність засобів радіозв’язку при впливі навмисних завад та селективних 

завмирань. 
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СТРУКТУРА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МОБІЛЬНИМ 

РОБОТОМ З ВЕРИФІКАЦІЄЮ ОРІЄНТИРІВ 

 
Запропонована структура інтелектуальної системи управління мобільним роботом, яка 

включає верифікацію орієнтирів на місцевості для переміщення мобільної робототехнічної 

системи. Описано векторний інформативно-значущий асоціативний спосіб зберігання 

інформації про об'єкти-орієнтири на карті.  

Ключові слова: мобільна роботехнічна система, інтелектуальні системи. 

 

Предложена структура интеллектуальной системы управления мобильным роботом, 

которая включает верификацию ориентиров на местности для перемещения мобильной 

робототехнической системы. Описан векторный информативно-значимый ассоциативный 

способ хранения информации про объекты-ориентиры на карте. 

Ключевые слова: мобильная роботехническая система, интеллектуальные системы. 

 

In the article the  framework for intelligent system for mobile robot control, which includes 

verification of targets on the ground to move the mobile robot system is proposed. A vector informative 

meaningful associative way of storing information about objects of reference points on the map is 

described. 

Keywords: mobile robotic system, intellectual systems. 

 

Вступ. Одним із завдань сучасних мобільних роботів (МР) є заміна людини в 

екстремальних ситуаціях і умовах, коли виконання роботи людиною неможливо у зв'язку з 

небезпекою для здоров'я або життя людини, або присутні умови праці, що не дозволяють 

людині фізично виконати завдання самостійно. У цьому випадку робот, замісник людини, 

повинен мати автономну «інтелектуальність» при прийнятті рішень щодо виконання 

поставленого завдання. 

Це визначає актуальність проблеми створення мобільних робототехнічних комплексів 

(МРТК), які володіють розвиненими «інтелектуальними» здібностями до самостійного 

пересування по місцевості за наявності невідомих заздалегідь перешкод та виконання 

поставленого завдання. 

Аналіз останніх публікацій. Основну значимість, для вирішення такого завдання, має 

проблема створення інтелектуальної системи управління, яка дозволить оптимально і 

автономно функціонувати в апріорі невизначеному середовищі, по можливості, без 

втручання людини-оператора. У більшості існуючих МРТК управління пересуванням робота 

здійснюється людиною-оператором. Це обумовлює необхідність наявності каналу зв'язку 

між людиною-оператором і МР, відсутність засобів навігації та орієнтування на місцевості в 

складі структури МР, та фактор втоми оператора, який з часом може призвести до помилок 

оператора [1,2]. 

Сукупність цих чинників суттєво обмежує область застосування робота. Можливість 

управління роботом на більш високому рівні ієрархії управління, зокрема на рівні завдання 

глобальної мети замість контролю локальних підцілей, дозволить уникнути зазначених вище 

недоліків. 

Постановка задачі. Розглянемо побудову інтелектуальної системи керування 

мобільним роботом із забезпеченням можливості використання методів на основі гібридних 

інтелектуальних технологій. При синтезі структури системи необхідно забезпечити 

можливість розв'язання завдання автономного орієнтування на місцевості для МР. 

Розв’язання проблеми. Розглянуто узагальнену структуру інтелектуальної системи 

управління МР, що наведена на рис. 1. Одним із «інтелектуальних» завдань, які робот 

повинен вирішувати в блоці «Планування поведінки» при переміщенні по місцевості є 
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завдання орієнтування на місцевості. Для вирішення завдання орієнтування на місцевості 

необхідне включення до складу сенсорних систем засобів технічного зору та акустичних 

датчиків. У блок обробки сенсорної інформації необхідно включити підсистему фільтрації 

зображень і звуку, систему побудови контурів образів, а також нейромережеву систему 

розпізнавання образів. 

 

 
 

Рис. 1. Узагальнена структура інтелектуальної системи управління мобільним роботом 

 

Для формування узагальненого алгоритму планування «інтелектуальної» поведінки 

розглянемо ряд визначень. 

Траєкторією є послідовність переходів на кінцевому дискретному просторі станів, який 

описує місцевість у вигляді набору об'єктів місцевості представлених у форматі векторного, 

інформативно-значущого асоціативного (ВІЗА) представлення інформації та матриць 

імовірнісних оцінок місцевості. Для забезпечення переходів між станами або елементами 

простору використовуються матриці переходів з восьмизв’язними елементами. Умовна 

схема процесу дискретизації карти наведена на рисунку 2. Крок дискретизації залежить від 

геометричних розмірів перешкоди і може рекурсивно дихотомічно зменшуватися поблизу 

перешкод для більш «плавного » обтікання перешкод. Мінімальна величина кроку становить 

половину від мінімального геометричного розміру МРТК. 

Із рис. 2 видно, що кожен елемент електронної моделі карти формалізується як елемент 

восьмизв'язного двовимірного простору і описується системою векторів  
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 ,                                                              (1) 

 

де l-номер елемента простору, n-ступінь зв'язності простору, m - кількість критеріїв 

багатокритеріальної оптимізації. 
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Рис. 2. Електронна модель місцевості 

 

Перешкодами є елементи електронної моделі місцевості, проходження через які МР 

неможливо в силу конструктивних особливостей МР. Деякі перешкоди, які можуть служити 

орієнтирами, наприклад будови, формально характеризуються в базі знань вектором: 

 

AdyxF ccobj ,,, ,                                                                  (2) 

 

де, xc – координата по осі x центроїда об'єкта, yc – координата по осі y центроїда об'єкта, 

d – кут в градусах між віссю абсцис і вектором з початку координат до центроїда об'єкта, A – 

асоціативний вектор атрибутів об'єкта, який містить інформацію для побудови контурів 

об'єкта. 

Можна виділити 4 основних класи об'єктів: 

 статичні (будівлі, паркани, рельєфні елементи місцевості); 

 полудинамічні (руйнування і загромадження); 

 «шумові» (рослинність, сезонні елементи); 

 динамічні (рухомі елементи). 

Під глобальною траєкторією розуміється набір локальних траєкторій. Для зберігання 

траєкторій пропонується використовувати комбіноване представлення у форматі матриць 

оцінок у восьмизв'язному двовимірному просторі і графи у вигляді структур даних з історією 

(Persistent Data Structure) [3]. Це дозволить зекономити пам'ять і забезпечити резервування 

траєкторій у разі виникнення полудинамічних перешкод, а також прискорити процес 

перерахунку траєкторії за рахунок наявності версій в структурах даних з історією. Розбиття 

на локальні траєкторії переслідує дві мети : 

 можливість прискорити обчислення, за рахунок зменшення кількості даних що 

обробляються; 

 можливість визначити реакцію на динамічні перешкоди. 

Узагальнена функціональна схема системи управління рухом на місцевості для МР 

розглянута в [2]. Для синтезу інтелектуальної системи управління пропонується доповнити 

дану схему блоками підготовки візуальної інформації, системою розпізнавання, системою 
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проеціювання образів, базою знань картографічних об'єктів, системою верифікації 

орієнтирів, системою визначення координат. 

Блоки побудови моделі місцевості і планування руху необхідно об'єднати зворотним 

зв'язком, що дасть змогу використовувати картографічні об'єкти як орієнтири на місцевості і 

засоби корекції глобальної траєкторії руху. Це дозволить вирішити завдання орієнтування на 

місцевості по об'єктах, які можуть виступати в ролі орієнтирів. При цьому для 

фотозображень попередньо необхідно виконувати підготовчу обробку у вигляді: 

застосування порогової бінаризації; застосування шумових фільтрів; застосування одного з 

алгоритмів виділення границь об'єктів на фото. 

Електронні образи об'єктів-орієнтирів повинні містити достатню кількість вихідних 

параметрів об'єкта для відновлення проекції об'єкту із заданої точки, під заданим кутом за 

допомогою методів геометричного моделювання. З метою економії обсягу пам'яті в якості 

об'єктів-орієнтирів вибираються значущі статичні об'єкти з максимально можливими 

геометричними розмірами. Тоді поєднана схема побудови моделі місцевості прийме вигляд 

наведений на рис. 3. 

 
 

Рис. 3. Суміщена схема побудови моделі місцевості 

 

Узагальнений алгоритм функціонування суміщеної схеми для оцінки ситуації та 

прийняття рішення про коригування траєкторії включає наступні пункти: 

1. Знімок зображення. 

2. Фільтрація зображень та видалення шумів. 

3. Виділення контурів на знімку. 

4. Запит до системи проектування з зазначенням поточного місця розташування і 

потрібного орієнтира. 

5. Побудова контуру проекції з урахуванням рельєфу місцевості, взаємного 

розташування орієнтирів і геометричної відстані до орієнтиру.  

6. Спроба зіставлення (верифікації) контуру проекції та контуру зображення на знімку. 

7. При необхідності повторення пункту 6. 

8. Коригування позиції і подальшої траєкторії переміщення. 

За попередньо прорахованою глобальної траєкторії, починаючи з кінцевої мети і 

рухаючись до початкової точки, будується стек орієнтирів, які дозволяють верифікувати 

вироблену траєкторію і виконувати корекцію маршруту на заданому локальному переході. 

Висновки. Застосування описаної вище структури інтелектуальної системи управління 

МР і запропонованої моделі місцевості дасть змогу виконувати «інтелектуальні» операції 

розпізнавання і зіставлення контурів орієнтирів, а також виконувати зіставлення зі зразком і 

коригування траєкторії переміщення МРТК. Запропоноване ВIЗА- представлення інформації 

надасть змогу для використання методів гібридних інтелектуальних технологій, зокрема 
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методи нейронних мереж, генетичних алгоритмів та нечітких множин. Це в свою чергу 

забезпечить можливість реалізації автономної інтелектуальної керуючої системи для МР, яка 

здатна вирішувати завдання багатокритеріальної оптимізації при виборі оптимального 

маршруту. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПАРКУ ПЕРЕСУВНИХ ЛАБОРАТОРІЙ 

ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ОПЕРАТИВНОСТІ ТА 

ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТРОЛОГІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ 

 
У статті розглянуті сучасні принципи та тенденції розвитку парку пересувних 

лабораторій вимірювальної техніки та їх вплив на підвищення оперативності та ефективності 

метрологічного обслуговування військ. 

Ключові слова: метрологічне забезпечення, пересувні лабораторії вимірювальної техніки, 

метрологічне обслуговування військ.  

 

В статье рассмотрены современные принципы и тенденции развития парка передвижных 

лабораторий измерительной техники и их влияние на повышение оперативности и 

эффективности метрологического обслуживания войск. 

Ключевые слова: метрологическое обеспечение, передвижные лаборатории измерительной 

техники, метрологическое обслуживание войск. 

 

The article deals with the modern principles and tendencies of development park mobile laboratories 

measuring instruments and their impact on improving efficiency and effectiveness of the metrological service 

troops. 

Keywords: metrology service, mobile laboratories measuring equipment, metrological service troops. 

 

Вступ. Забезпечення необхідного рівня національної безпеки в умовах скорочення 

чисельності особового складу, зниження витрат на оборону, оснащення військ якісно новими 

засобами збройної боротьби, а також зміни характеру, способів підготовки та ведення 

операцій (бойових дій) вимагають підвищення ефективності всіх видів забезпечення військ, 

зокрема, метрологічного забезпечення. Важливим фактором підвищення ефективності 

метрологічного обслуговування складних систем є створення та використання сучасних 

пересувних лабораторій вимірювальної техніки (ПЛВТ) на всіх рівнях організаційної 

побудови військ (сил). 

Постановка задачі дослідження. Експлуатація і застосування сучасного озброєння і 

військової техніки (ОВТ) оснащених складним устаткуванням, систем навігації та 

радіоелектронного обладнання підтримка його високої боєздатності, мобільності і точності 

вимагають постійної наявності в місцях дислокації військ і сил справних засобів 

вимірювальної техніки військового призначення (ЗВТВП), за допомогою яких здійснюють 

контроль технічного стану апаратури, його регулювання, настроювання, ремонт і підготовку 

до застосування. Зазначена обставина призвела до необхідності наближення технічної бази 

метрологічного обслуговування до об'єктів ОВТ. Тобто проблема калібрування (повірки) і 

ремонту ЗВТВП на місцях їх експлуатації стала однією з проблем військової метрології. 

Вирішення проблеми щодо своєчасного та повного метрологічного обслуговування 

сучасних складних систем найбільш ефективно здійснюється за допомогою ПЛВТ. 

Основна частина. Підтвердженням цього висновку є тенденції розвитку та 

застосування ПЛВТ в арміях провідних країн. За останні 10-15 років у цих арміях були 

розроблені такі пересувні повірочні лабораторії, як МЕССА, RASCAL (США, Fluke Tektract) 

(рис. 1), MCRU (ФРН, Rohde Schwarz), DОМАТ (Франція, Alnatel), AN/GSM-421, AN/GSM-

705 (США) (рис. 2), MRERS (США, Nort zop), комплекс SVRV, MPMEL (ФРН) (рис. 3), 

система Термінал-10 (США, Fluke), MATSUSHITA (Японія) та система 9500 (США, Hewlett 

Packard), ПЛИТ-А2-4, ПЛИТ А2-5, ПЛИТ А2-6 (Росія), базовий контейнерний комплект 
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ПЛИТ-У2-1 (Росія). 
 

 

 

Мобільна лабораторія прийому та видачі засобів 

вимірювальної техніки 
Калібрувальна та ремонтна 

мобільна лабораторія 1 

Калібрувальна та ремонтна 

мобільна лабораторія 2 

Калібрувальна та ремонтна 

мобільна лабораторія 3 

Калібрувальна та ремонтна 

мобільна лабораторія 4 

Приймальне відділення 

Трансформатор 

Рис. 1. Зовнішній вигляд та схема розгортання пересувної лабораторії типу RASCAL (США) 

Лабораторія не працює в автономному режимі та потребує 

зовнішніх джерел енергопостачання. Призначена для 

швидкого розгортання та задоволення аварійних 

калібрувальних потреб, складається з 5 контейнерів, 8 

футів завширшки та 20 футів завдовжки (2.438м та 6.096м), 

яки (4 контейнери разом) утворюють потужну 

калібрувальну та ремонтну лабораторію та 1 контейнер для 

прийому та видачі ЗВТВП. Лабораторія перевозиться та 

розгортається за допомогою літаків, вантажівок, кораблів. 

Лабораторія обладнана блоками контролю навколишнього 

середовища (ECUs), яки призначені для підтримання 

внутрішньої температури 73 ±6°F (22.8 ± 3.3ºC) та 

відносної вологості не меншої 50%.

 
Основні характеристики деяких з цих лабораторій наведено у таблиці 1. Лабораторії 

побудовані на основі автоматизованих вимірювальних систем за модульним принципом. Це 

робить їх обладнання "гнучким" і дозволяє охопити калібруванням значну частину парку 

ЗВТВП. Так, лабораторія DОМАТ повіряє до 95 % військових засобів вимірювальної техніки 

[1].  

Основною тенденцією розвитку ПЛВТ є створення універсальних високонадійних 

засобів, які можна перебудовувати в залежності від вимірювальних завдань, тобто складу 

ЗВТВП, на яких необхідно провісті метрологічне обслуговування. Одним із важливих 

напрямків розвитку ПЛВТ є підвищення продуктивності повірочно-ремонтних робіт. 

Передбачається, що продуктивність автоматизованого повірочного обладнання в 40-50 разів 

буде перевищувати продуктивність неавтоматизованого. 
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Рис. 2. Зовнішній вигляд пересувних лабораторій типу AN/GSM-421, AN/GSM-705  (США) 
 
Таблиця 1 

Основні характеристики ПЛВТ армій провідних країн світу 

Характеристики ПЛВТ МЕССА (США, 

Fluke Tektract) 

MCRU (ФРН, 

Rohde Schwarz) 

DОМАТ 

(Франція, Alnatel) 

MRERS (США, 

Nort zop) 

Призначення Автоматизоване 

калібрування та 

ремонт 

мультиметрів, 

осцилографів, 

генераторів, 

лічильників на 

кораблях та 

підводних човнах 

Автоматизоване 

калібрування та 

ремонт 

мультиметрів, 

осцилографів, 

генераторів, 

частотомірів та 

приладів зв’язку 

Автоматизоване 

калібрування та 

ремонт 

осцилографів, 

частотомірів, 

приладів зв’язку 

Сухопутних 

військ 

Автоматизоване 

калібрування 

автоматизованого 

контрольно-

випробувального 

обладнання літаків 

Транспортна база Переносна тарна 

упаковка 

Автомобіль 

“Mercedes”, кузов-

контейнер 

Тягач TSR 280, 

напівпричіп 

Транспортний 

контейнер 

Кількість робочих 

місць 

1 3 4 1 

Наявність засобів 

забезпечення 

температурно-

вологісного режиму 

Ні Так Так Ні 

Наявність автономних 

джерел живлення 

Ні Так Так Ні 

Обладнання Робочі еталони, 

які поєднані 

інтерфейсом 

ІЕЕЕ 488 і 

управляються за 

допомогою 

контролера 1720Ф 

Окремі робочі 

місця, які 

розташовані у 

кузові контейнері, 

який має засоби 

самостійного 

навантаження 

Окремі робочі 

місця, яки 

розташовані у 

напівпричепі і 

прикріплені до 

його стінок та 

підлоги через 

амортизатори 

Робочі еталони, яки 

управляються за 

допомогою ПЕОМ 

НР200 

Похибки вимірювань:     

напруги постійного 

струму, % 

0,005 0,04 0,02 0,017 

напруги змінного 

струму, % 

0,05 0,022 0,015 0,012 

Частотний діапазон, 

ГГц 

До 5 До 10 До 60 До 26,5 

Зростання 

продуктивності 

порівняльно з 

неавтоматизованими 

ПЛВТ, разів 

10–15 

Джерело живлення Зовнішня мережа 
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Рис.3. Пересувна лабораторія типу MPMEL (ФРН) 
Лабораторія не працює в автономному режимі та потребує зовнішніх джерел енергопостачання. Призначена 

для проведення калібрувальних робіт приладів току, крутильного моменту, маси, довжини, тиску 

(гідравлічного та пневматичного), температури. Лабораторія на базі трейлеру: довжина: 14 м; ширина: 2,54 м; 

висота: 3,99 м; вага: 15 тон 

 
Важливе значення в арміях провідних країн приділяється засобам доставки повірочного 

обладнання. Найчастіше використовуються кузови-контейнери та персональна тарна 

упаковка. В останній час для розміщення повірочного обладнання підрозділів все частіше 

застосовуються автономні кузови-контейнери, що дає змогу підвищити маневреність військ, 

значно скоротити час розгортання військових метрологічних лабораторій. 

 

Наведені у таблиці ПЛВТ активно застосовуються для метрологічного забезпечення 

ЗВТВП. Наприклад, загальна кількість повірочних лабораторій армії США складає 205, з них 

191 це автомобільні повірочні лабораторії. Редстоунський арсенал армії США має 76 
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пересувних повірочних лабораторій НВЧ і ІЧ діапазонів та 115 пересувних автофургонів для 

калібрування апаратури вимірювання напруги постійного та змінного струму. 

Військово-Морські Сили США мають понад 35 кораблів, які оснащені повірочним 

обладнанням. ПЛВТ мають і Військово-Повітряні Сили США. 

В Збройних Силах (ЗС) України по номенклатурі і наявності в військах ПЛВТ перше 

місце належить лабораторіям яки побудовані на автомобільному шасі. ПЛВТ на 

автомобільному шасі мають порівняно високу автономність, оперативність передислокації на 

середні відстані (до 200 - 400 км) при досить низької вартості їх розробки та експлуатації.  

Однак обмеженість об’єму кузовів - фургонів не дозволяє реалізувати калібрування 

(повірку) і ремонт всієї номенклатури ЗВТВП, що експлуатується у військах за допомогою 

ПЛВТ, розміщеному на одному транспортному засобі. Крім того, автомобільні ПЛВТ мають 

відносно низку оперативність передислокації на великі відстані і непридатні для роботи у 

важкодоступних районах дислокації військ (сил). 

Від зазначених недоліків у значній мірі звільнені залізничні, літакові та корабельні 

ПЛВТ. 

У відповідності до Концепції розвитку системи метрологічного забезпечення у сфері 

оборони на період до 2015 року та на перспективу до 2025 року, що затверджена Міністром 

оборони України від 18.01.10 № 12 передбачається створення пересувних повірочно-

ремонтних засобів та комплексів. Їх створення повинно базуватися на таких основних 

принципах [2]: 

забезпечення обслуговування не менш як 85 % парку військових засобів вимірювальної 

техніки (ВЗВТ) на місцях їх експлуатації; 

радіус дії ПЛВТ повинен бути не менш як 500 км; 

автономне функціонування у польових умовах; 

можливість самоатестації повірочного обладнання ПЛВТ за допомогою мір та 

перетворювачів, що транспортуються; 

побудова на основі агрегатно-модульного принципу; 

відповідність номенклатури ВЗВТ, що потребують метрологічного обслуговуються, 

потребам військ; 

забезпечення гнучкої системної конфігурації, функціональної самостійності, 

конструктивної, програмної та інших видів сумісності на підставі уніфікованих повірочно-

діагностичних модулів. 

Слід відзначити, що ці вимоги відповідають світовим тенденціям розвитку парку 

ПЛВТ. 

Необхідність створення сучасного парку ПЛВТ для ЗС України обумовлюється 

вимогами підвищення боєготовності військ за рахунок підвищення ефективності їх 

метрологічного забезпечення, а також тим, що існуючий парк ПЛВТ морально і фізично 

застарів. 

Крім того, військові метрологічні лабораторії різних рівній організаційної побудови 

військ вимагають доукомплектування ПЛВТ до штатної чисельності у відповідності до 

штатно-табельних потреб. Але зробити це неможливо тому, що парк ПЛВТ, якими оснащені 

військові метрологічні лабораторії, складають ПЛВТ, які виготовлялись за межами України у 

часи СРСР. Враховуючи вище зазначене та необхідність великих матеріальних витрат на 

створення парку перспективних ПЛВТ, передбачається його поетапне створення. На 

першому етапі здійснити з мінімальними витратами розробку базового зразку автомобільної 

ПЛВТ здатної забезпечити калібрування (повірку) і ремонт максимально можливої 

номенклатури ЗВТВП, з застосуванням окремих елементів автоматизації. На другому етапі 

забезпечити серійне виробництво ПЛВТ з послідуючим виконанням заходів з її модернізації 

за рахунок поширення номенклатури калібруємих (повіряємих) ЗВТВП і автоматизації 

калібрувальних (повірочних) робіт. Паралельно з цим вести наукові дослідження і 

розробляти наукові основи створення і застосування парку перспективних ПЛВТ, здатних 

найбільш ефективно забезпечити калібрування (повірку) і ремонт перспективних зразків 
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ВЗВТ, що розробляються. 

Практично більшість вимог до перспективних ПЛВТ знайшло відображення в 

розробленому у 1992 році технічному завданні (шифр розробки “Міра - П”) на основі якого 

була створена перша вітчизняна ПЛВТ (ПЛВТ УА2–4/А,Б), яка Наказом Міністра оборони 

України від 20.05.97 № 162 була 

прийнята на озброєння ЗС 

України (рис. 4).  

Функціонально ПЛВТ УА2–

4/А,Б складається з двох 

незалежних за видами 

вимірювань пересувних 

комплектів УА2–4/А та УА2–

4/Б, розгорнутих на базі 

кузовів-фургонів К2.4310, 

встановлених на шасі двох 

автомобілів КАМАЗ 4310. Це в 

значний мірі підвищує 

мобільність та експлуатаційні 

можливості ПЛВТ у порівнянні 

з аналогічними по класу 

пересувними лабораторіями 

типу КРИЛ–2 (Рис. 5) та 

ПЛИТ А3–2 (Рис. 6), яки 

складають майже 50% 

існуючого парку ПЛВТ. 

Порівняльні характеристики 

ПЛВТ типів КРИЛ–2, 

ПЛИТ А3–2 та ПЛВТ УА2–

4/А,Б наведені у таблиці 2 

[3, 4, 5]. 

Розроблена в Державним 

науково-дослідним інститутом 

“Система” ПЛВТ УА2–4/А,Б 

здатна здійснювати 

метрологічне обслуговування 

засобів вимірювання 

радіотехнічних величин 

(частотомірів, електролічильних 

синтезаторів та компараторів частоти; вимірювачів повних опорів; імпульсних вольтметрів; 

вимірювачів неоднорідностей ліній; генераторів низької, високої частоти та імпульсних; 

аналізаторів спектру осцилографів; вимірювачів нелінійних спотворень; підсилювачів 

низької та високої частоти; вимірювачів АЧХ), електричних величин повного спектру 

(частотомірів стрілочних та вібраційних; омметрів, мегомметрів; вольтметрів постійного та 

змінного струмів універсальних; амперметрів постійного та змінного струмів; магазинів 

опорів.), а також не електричних величин засобів вимірювання тиску, часу, маси, об’єму, 

місткості та лінійно-кутових величин. Змонтовані в кузовах-фургонах системи опалення, 

вентиляції та кондиціювання повітря дозволяють підтримувати температуру повітря 

(20±5)
0
С. при температурі оточуючого середовища від –25

0
С до +35

0
С та вологості до 95%. 

Конструкція амортизаційних стійок забезпечує збереження робочих еталонів військового 

призначення в ході пересування ПЛВТ по дорогах I – III категорії. 

Рис. 4. Зовнішній вигляд ПЛВТ УА2–4/А,Б зразка 1997 р. 

Рис. 5. Зовнішній вигляд КРИЛ –2 

 

 

 

Рис. 6. Зовнішній вигляд ПЛИТ А3–2 
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Таблиця 2 

 

Технічні характеристики основних ПЛВТ, які стоять на озброєнні ЗС України 

 
Технічні та експлуатаційні 

характеристики 

ПЛВТ УА2–4/А,Б 

(Україна) 

КРИЛ–2 

(СРСР) 

ПЛИТ А3–2 

(СРСР) 

Автомобільна база 
КАМАЗ–4310, 2 –

одиниці, або КрАЗ 

УРАЛ–375 (УРАЛ–

4320), 2 – одиниці. 

КАМАЗ–4310, 

зниження мобільності 

із за причепу 

Наявність автономного живлення 

Передбачена 

можливість 

комплектування 

дизель-генератором 

типу ЭСД – 20 

Штатна ЭСД – 20 на 

причепі 
немає 

Вбудовані системи:    

кондиціювання є немає є 

опалення є є є 

Габаритні розміри робочого 

відсіку: 
кузов К2.4310 кузов К2.375 кузов К2.4320 

довжина (в метрах) 4,7 4,51 4.51 

ширина 2,46 2,4 2,4 

висота 1,87 1,8 1,8 

Можливість автоматизованої 

обробки інформації та 

документування результатів робіт 

ПЕОМ немає немає 

Засоби вимірювальної техніки, що калібруються (повіряються)  

Радіотехнічних величин:    

вольтметрі електронні В2, В3, В4, 

В7 
+ + 

+ 

 

атенюатори Д2, Д3,Д4, Д5 – + – 

вимірювачі И2  + + – 

частотоміри Ч2, Ч3, Ч4 + + + 

синтезатори Ч6 + – – 

компаратори Ч7 + – – 

вимірювачі Р1, Р5  + + + 

осцилографи С1 + + + 

аналізатори С4 + + + 

вимірювачі С6 + – – 

підсилювачі У3, У4 + + – 

генератори Г3, Г4, Г5 + + – 

вимірювачі Л2, Л3 + + + 

вимірювачі АЧХ Х1 + + + 

Електричних величин:     

вольтметри і амперметри кл. 1,0 і 

нижче  
+ + + 

частотоміри + + + 

Тиску і розрядження + – + 

Вимірювання часу + – + 

Лінійно-кутові + – + 

Вимірювання маси + – + 

Паливно-роздавальні колонки + – – 
 

Одним із найбільш вразливих місць ПЛВТ завжди було енергозабезпечення. 

Враховуючи загальну потужність живлення (близько 15 кВт), ПЛВТ спроектована таким 

чином, що може підключатися до любих промислових мереж трьохфазного струму напругою 

380 В, частотою 50 Гц, а також до пересувних дизель-генераторів, що значно підвищує її 

експлуатаційні можливості. ПЛВТ УА2–4/А,Б обладнана загальним, місцевим і черговим 

освітленням, а також протипожежним обладнанням. В разі необхідності передбачені місця 

для відпочинку персоналу. 
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В 2008 році силами ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова ПЛВТ типу ПЛВТ УА2-4/А,Б 

була модернізована, підготовлена робоча документація і виготовлена на базі вітчизняного 

автомобілю КрАЗ-63221 (рис. 7). Апаратура, розміщена в кузовах-фургонах ОДАЗ - 671101, 

дозволяє проводити калібрування (повірку) ЗВТВП в ручному режимі з подальшою 

обробкою і документуванням одержаних результатів вимірювань, для чого до складу ПЛВТ 

включено ПЕОМ (ноутбук) та принтер. 

Рис.7. Зовнішній вигляд модернізованої ПЛВТ УА2–4/А,Б  

 

 

 

 

ПЛВТ УА2-4/А,Б має на оснащенні біля 170 типів робочих еталонів та вимірювальних 

пристроїв. Проведено заміну кузову-фургону, що дозволило збільшити кількість робочих 

місць повірників та удосконалити систему енергоживлення і кондиціювання повітря. 

Враховуючи високі експлуатаційні характеристики. ПЛВТ УА2–4/А,Б може 

використовуватися як базова модель для створення спеціалізованих ПЛВТ під різноманітні 

види вимірювань в залежності від комплектації робочими еталонами. 

Подальше удосконалення ПЛВТ планується здійснювати по створенню еталонів 

переносників які будуть вирішувати завдання передавання розмірів одиниць найбільш 

розповсюджених фізичних величин від військових еталонів до робочих еталонів військового 
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призначення та ЗВТВП які використовуються при технічному обслуговуванні ОВТ 

безпосередньо в місцях їх експлуатації. 

До них потрібно віднести створення еталонів-переносників одиниць повного опору у 

хвильових та коаксіальних трактах, фази, частоти і часу, потужності електромагнітних 

коливань, параметрів і форми радіотехнічних сигналів, маси, характеристик іонізуючого 

випромінювання, напруги та опору постійного і перемінного струму, витрат рідини та газів. 

В сучасних умовах та з урахуванням промислових можливостей України доцільно 

проводити подальше удосконалення ПЛВТ на автомобільному шасі з використанням кузова-

фургона на базі напівпричепа. Орієнтовний склад комплекту ЗВТВП що потрібно встановити 

у кузові-фургоні наведено у таблиці 3. 

Таблиця 3 

Найменування еталону-переносника одиниці фізичної величини та їх кількість 

Найменування еталону-переносника одиниці фізичної величини Кількість комплектів 

Потужності електромагнітних коливань у хвильових трактах 2 

Середньої потужності і енергії лазерного випромінювання 1 

Ослаблення електромагнітних коливань 2 

Хвильового опору хвильових трактів 1 

Потужності електромагнітних коливань у коаксіальних трактах 2 

Напругі перемінного струму до 30 МГц  1 

Кута зсуву фаз 1 

Ємності 1 

Індуктивності 1 

Коефіцієнта амплітудної модуляції 2 

Девіації частоти 2 

Коефіцієнта нелінійних викривлень 2 

Хвильового опору коаксіальних трактів 1 

Напругі постійного струму 1 

Опору постійного струму 1 
 

Реалізація зазначеного вище зі створення еталонів-переносників дозволить забезпечити 

потрібний для військ рівень точності вимірювань та їх динамічні та частотні діапазони на 

найближчі 15-25 років. 

Висновки. На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок, що стратегія 

створення вітчизняних ПЛВТ здійснюється на рівні найкращих зразків провідних країн світу 

і дозволяє практично реалізувати передачу точності вимірювань за схемою «зверху-до низу» 

з калібруванням (повіркою) 85% ЗВТВП в місцях їх постійної дислокації на усіх ступенях 

військової метрологічної схеми. Досвід створення вітчизняної ПЛВТ підлягає аналізу і 

врахуванню при модернізації і створенні нового покоління метрологічної техніки: мобільних 

комплексів еталонів-переносників та пересувних автоматизованих повірочно - ремонтних 

засобів.  
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УДК 621.317.73                                   Кульчицький В.М. (НАДПСУ, м. Хмельницький) 

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГЕНЕРАТОРІВ ЗОНДУЮЧИХ СИГНАЛІВ 

МОНОІМПУЛЬСНИХ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ 

ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ СУПЕРКОНДЕНСАТОРІВ 
 

У статті обґрунтовано напрямок вдосконалення схеми живлення генераторів коротких 

імпульсів, які використовуються в моноімпульсних радіолокаційних станціях, із використанням 

електрохімічних суперконденсаторів. Вдосконалена схема живлення забезпечує збільшення 

вихідної потужності та коефіцієнта корисної дії генераторів даного класу. 

Ключові слова: електрохімічні суперконденсатори, генератори коротких імпульсів, 

моноімпульсні радіолокаційні станції, надширокосмугова радіолокація, внутрішній активний 

опір джерела живлення. 

 

В статье обоснованно направление совершенствования схемы питания генераторов 

коротких импульсов, которые используются в моноимпульсных радиолокационных станциях, с 

использованием электрохимических суперконденсаторов. Усовершенствованная схема питания 

обеспечивает увеличение  мощности и коэффициента полезного действия генераторов данного 

класса. 

Ключевые слова: электрохимические суперконденсаторы, генераторы коротких импульсов, 

моноимпульсные радиолокационные станции, сверхширокополосная радиолокация, внутреннее 

активное сопротивление источника питания. 

 

In the article grounded direction of perfection of chart of feed of generators of short impulses 

which are utillized in the monopulse radio-location stations, with the use of electrochemical 

supercondensers. The chart of feed is improved provides the increase of initial power and output-input of 

generators of this class ratio. 

Keywords: electrochemical supercondensers, generators of short impulses, monopulse radio-

location stations, radio-location, internal active resistance of source of feed. 
 

Вступ. Тривалість зондуючого імпульсу, при здійсненні радіолокації сигналами з 

малою базою, є визначальним показником щодо потенційних можливостей розрізнення 

ехосигналів, а відповідно і роздільної здатності радіолокаційного засобу (РЛЗ). Зі 

спектральної точки зору, вузька смуга частот обмежує інформативність РЛЗ, тому що 

кількість інформації, яка передається за одиницю часу є прямо пропорційна цій смузі частот. 

А отже очевидно, що для підвищення інформаційних можливостей радіолокаційної системи 

в цілому необхідно розширити смугу частот зондуючих сигналів. Особливо актуальна ця 

проблема в переносних РЛЗ, де енергетичний резерв а отже і час спостереження за об’єктом 

завжди є дуже обмеженим. Відомо, що для звичайних моноімпульсних РЛЗ для забезпечення 

необхідного відношення сигнал/шум смуга частот не перевищує 10% від носійної частоти, 

що накладає значні обмеження на характеристики розрізнення. Подолати ці обмеження 

можливо двома шляхами: збільшити базу сигналів при збереженні тривалості або зменшити 

тривалість сигналів розширивши смугу частот при обмеженні часу спостереження шляхом 

введення зони стробування. В статті розглядається другий варіант, який закладено в основу 

реалізації надширокосмугової (НШС) радіолокації [1]. 

Постановка завдання. Зменшення тривалості сигналу в НШС РЛЗ дозволяє збільшити 

розрізнювальну здатність по дальності, а в наслідок цього розрізнювальну здатність по всім 

координатам, тому що розрізнення цілей по одній координаті не потребує їх розрізнення по 

іншим. В НШС РЛЗ в якості зондуючих імпульсів використовуються два види сигналів 

тривалістю від 1нс до 5нс. Типова схема НШС РЛЗ складається із передавача з генератором 

імпульсів та приймача із генератором строб-імпульсів, робота яких синхронізується рис. 1 

[2]. 
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Рис. 1. Типова структурна схема НШС РЛЗ 

 

У процесі радіолокаційного зондування цілі НШС сигналом його форма змінюється в 

наслідок операції диференціювання, яка відбувається при випромінюванні НШС сигналу. 

Окремі елементи цілі можуть мати частотні характеристики, які не співпадають в загальному 

випадку зі спектром НШС сигналу. Такі елементи будуть виконувати функцію частотних 

фільтрів, а це призводить до додаткової зміни форми НШС сигналів. В якості прикладу на 

рис. 2 зображено реальний відбитим від цілі НШС сигнал [3]. 

 

t

U

T=(40-60)нс

нс1

 
 

Рис. 2. Форма відбитого від цілі НШС сигналу 

 

Основна частина. Аналіз принципів побудови генераторів коротких імпульсів НШС 

моноімпульсних РЛЗ дозволяє зробити висновок, що для них характерним є режим роботи з 

короткими імпульсами струму від 2А і більше в залежності від випромінюваної потужності. 

Живлення генераторів коротких імпульсів НШС РЛЗ здійснюється від акумуляторних 

батарей. При оцінці впливу параметрів пристроїв живлення генераторів коротких імпульсів 

на форму зондуючого сигналу, коефіцієнт корисної дії та коефіцієнт спотворень вихідного 

сигналу, як правило, виключаються із розгляду параметри акумуляторних батарей, які 

використовуються в якості традиційних пристроїв живлення НШС РЛЗ [4-6]. 

Акумулятори є інерційними пристроями живлення із тривалим часом доступу до 

накопичуваної енергії. Постійні розряди та заряди акумуляторів та батарей великими 

струмами та їх експлуатація в недозарядженому стані призводить до швидкого виходу їх із 

ладу. Подолання цього недоліку може бути забезпечено застосуванням джерел живлення з 

ефективною роботою в імпульсному режимі. Ефективною роботою в імпульсному режимі 
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характеризуються електрохімічні суперконденсатори (ЕХСК), які працюють в режимі 

акумулятора. 

Застосування ЕХСК для живлення генераторів коротких імпульсів НШС РЛЗ дозволяє 

стабілізувати напругу живлення та значно підвищити коефіцієнт корисної дії, а це забезпечує 

не спотворену передачу імпульсних сигналів і зменшити коефіцієнт нелінійних спотворень. 

Важливою перевагою застосування ЕХСК в НШС РЛЗ є також значне збільшення терміну 

експлуатації акумуляторів для живлення генераторів коротких імпульсів НШС РЛЗ. Тому 

дослідження динамічних процесів, які відбуваються в генераторах коротких імпульсів і 

обумовлені короткими імпульсами струму великої амплітуди при застосуванні ЕХСК, є 

актуальною задачею. 

Розглянемо схему генератора коротких імпульсів НШС РЛЗ, який складається із 

диференцюючого вхідного кола R2C2 за допомогою якого на базу НВЧ транзистора VT1 

через струмообмежуючий резистор R4 поступає сигнал збудження. Навантаженням 

транзистора VT1 служить об’ємний резонатор із опором навантаження R6, який формує 

вихідні короткі імпульси тривалістю 1нс рис.3. 

 

 
 

Рис. 3. Схема генератора коротких імпульсів НШС мобільного радіолокатора 

 

Інтегруючі кола R1C1 та R3С3 призначені для запобіганню проходженню 

низькочастотних коливань на транзистор та високочастотних коливань на пристрій 

живлення. Колекторний опір R4 задає робочу точку транзистора VT1, а конденсатор C4 

запобігає проходженню постійної складової сигналу на об’ємний резонатор. Живлення 

генератора коротких імпульсів НШС РЛЗ здійснюється від акумулятора або батареї 

напругою живлення UБ=3,6В, які характеризуються значеннями активного внутрішнього 

опору RВН=300мОм рис.4. 

 
Рис. 4. Традиційна схема живлення генератора коротких імпульсів НШС 

моноімпульсного РЛЗ 

 

В процесі випромінювання НШС мобільним радіолокатором коротких імпульсів струм 

споживання від джерела живлення IБ=2А. В наслідок цього виникає спад напруги 
BHRU  на 

внутрішньому опорі RВН (1). 
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ВRIU ВНБRBH
6,03,02  .                                                  (1) 

Втрати енергії на внутрішньому опорі батареї спричиняють зменшення напруги 

живлення, яка поступає на генератор коротких імпульсів НШС мобільного радіолокатора, до 

величини UГ=3,6-0,6=3В, а це призводить до зміни положення робочої точки транзистора 

VT1, спотворення форми вихідного сигналу та зменшення коефіцієнта корисної дії 

генератора імпульсів майже на 17% в порівнянні із живленням від ідеального джерела для 

якого значення активного внутрішнього опору RВН=0. 

Для зменшення впливу внутрішнього активного опору джерела живлення автори 

пропонують вдосконалену схему живлення генератора імпульсів рис.5. 
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 Рис. 5. Вдосконалена схема живлення генератора імпульсів  

 

Особливістю вдосконаленої схеми живлення генератора коротких імпульсів НШС РЛЗ 

рис. 5 є застосування перетворювача постійної напруги DA1 для перетворення напруги 

батареї живлення E=3,6В у напругу послідовно з’єднаних двох суперконденсаторів 

UCK=5,5В, яка використовується для живлення генератора на транзисторі VT1. У схемі 

використано два суперконденсатори кожний із робочою напругою Uр=2,75В та ємністю 

С=120Ф. Загальна ємність послідовно з’єднаних двох суперконденсаторів буде складати 

Сзаг=60Ф, що цілком є достатнім для живлення генератора імпульсів. Таке вдосконалення 

схеми живлення генератора коротких імпульсів НШС РЛЗ дозволяє збільшити вихідну 

потужність генератора у 1,83 рази та його коефіцієнт корисної дії на 17% у порівнянні із 

традиційною схемою живлення рис.4. 

Для контролю робочої напруги суперконденсаторів використовується компаратор 

напруги DA2, який порівнює напругу на першому суперконденсаторі із максимально 

допустимою робочою напругою суперконденсатора, яка задається співвідношенням опорів 

резистивного подільника напруги R6R7. Ця напруга подається на перший вхід компаратора 

напруги DA2, а на його другий вхід подається напруга безпосередньо із суперконденсатора. 

Якщо напруга на суперконденсаторі в початковий момент часу при ввімкненні схеми менша 

за робочу напругу, то схема здійснює зарядку суперконденсаторів до їх робочої напруги. При 

досягненні значення напруги на суперконденсаторах їх робочої величини відбувається 

процес підтримки заданого значення напруги на кожному суперконденсаторі. 

Важливою особливістю запропонованої вдосконаленої схеми живлення генератора 

коротких імпульсів НШС РЛЗ (рис. 5) є застосування двох послідовно з’єднаних 

суперконденсаторів для підвищення загальної напруги живлення генератора до величини 

UCK=5,5В. Дослідження параметрів і характеристик суперконденсаторів, які були проведені 
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авторами [7] показують, що вони характеризуються значною частотною дисперсією та 

нелінійністю. 

Дуже важливо, щоб параметри і характеристики суперконденсаторів, які 

використовуються при послідовному з’єднанні, були максимально подібними. Якщо 

параметри і характеристики суперконденсаторів будуть суттєво відрізнятись, то буде 

виникати перерозподіл напруги між двома суперконденсаторами. В такому випадку один із 

суперконденсаторів буде працювати в недонапруженому режимі, а другий буде працювати в 

перенапруженому режимі. Таке явище призведе до пробою другого суперконденсатора, а 

тоді вся напруга UCK=5,5В буде прикладена до першого суперконденсатора, що спричинить 

також його пробій і вихід всієї схеми із робочого стану. Якщо суперконденсатори підібрані із 

близькими параметрами і характеристиками, то вони будуть працювати в нормальному 

робочому режимі без перенапруження, а це забезпечить надійну і тривалу роботу всієї 

запропонованої вдосконаленої схеми живлення генератора імпульсів. 

Висновки. Живлення генераторів коротких імпульсів НШС РЛЗ здійснюється від 

акумуляторних батарей, які є інерційними пристроями живлення із тривалим часом доступу 

до накопиченої енергії і не забезпечують максимальної потужності та коефіцієнту корисної 

дії генераторів коротких імпульсів. Втрати енергії на внутрішньому опорі батареї 

спричиняють зменшення напруги живлення, яка поступає на генератор імпульсів, до 

величини UГ=3,6-0,6=3В, а це призводить до зміни положення робочої точки транзистора, 

спотворення форми вихідного сигналу та зменшення коефіцієнта корисної дії генератора 

імпульсів майже на 17% в порівнянні із живленням від ідеального джерела для якого 

значення активного внутрішнього опору RВН=0. Вдосконалена схема живлення генератора 

коротких імпульсів НШС РЛЗ за розрахунковими даними дає змогу збільшити вихідну 

потужність генератора у 1,83 рази та його коефіцієнт корисної дії на 17% у порівнянні із 

традиційною схемою живлення. 
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ВИКОРИСТАННЯ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ЛАЗЕРІВ ЧЕРВОНОГО ТА 

ІНФРАЧЕРВОНОГО СВІТЛА У ПРОЖЕКТОРАХ ДАЛЬНЬОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

 
Використання сучасних некогерентних і когерентних напівпровідникових випромінювачів 

дає можливість значно ефективніше перетворювати електричну енергію у світлову, і завдяки 

цьому збільшити відстань спостереження випромінювача не змінюючи витрат енергії. 

Запропонований лазерний прожектор може спостерігатись з відстаней більших ніж 

світлодіодні прожектори, та суттєво більших в порівнянні с прожекторами, у яких джерелами 

випромінювання є дугові лампи або лампи розжарювання. Подальше збільшення відстані 

спостереження лазерного прожектору можливе при умові узгодження довжини хвилі 

випромінювання лазера з вікнами прозорості атмосфери. 

Ключові слова: прожектор, лампа розжарювання, світлодіод, лазер, випромінювач. 

 

Использование современных некогерентных и когерентных полупроводниковых 

излучателей даёт возможность значительно эффективнее преобразовывать электрическую 

энергию в световую, и благодаря этому увеличить расстояние наблюдения излучения не изменяя 

энергию. Предложенный лазерный прожектор может наблюдаться с расстояния больше чем 

светодиодный прожектор, и существенно больших в сравнении с прожекторами в которых 

источником излучения есть дуговые лампы и лампы накаливания. Последующее увеличение 

расстояние наблюдения лазерного прожектора возможно при условии согласования длинны волн 

излучения лазера с окнами прозрачности атмосферы 

Ключевые слова: прожектор, лампа накалывания, светодиод, лазер, излучатель. 

 

The use of modern non-coherent and coherent semiconductor emitters enables considerably more 

effective to convert electric energy into light,  and due to it to multiply distance of supervision of emitter, 

not changing the charges of energy. Offered a laser searchlight can be observed from distances greater 

than light-emitting-diode searchlights, and substantially greater in comparison s searchlights in which 

radiants are arc lamps or incandescent lamps. A subsequent increase of distance of supervision a laser a 

searchlight is a possible subject to the condition concordance of wave-length radiation of laser with 

window of atmosphere regions. 

Keywords: projector, sticking-up lamp, light-emitting diode, the laser, radiator. 

 

Аналіз останніх досліджень. Усі прилади прожекторного класу розподілені на 

прожектори дальньої дії, прожектори заливаючого світла, прожектори для передачі 

світлових сигналів. До світлосигнальних прожекторів відносяться світлові маяки для 

морських, річкових і авіаційних навігаційних знаків. 

Оптичний пристрій будь-якого прожектора складається із відбивача та джерела 

випромінювання у вигляді дугової лампи або лампи розжарювання. На сьогодні найбільш 

поширеними джерелами світла є лампи розжарювання з світловіддачею 8-17 лм/Вт (ККД – 

1,1-1,25 %) і терміном служби ~ 1000 годин. Трохи краща характеристика газорозрядних 

ламп, світловіддача яких у 3-6 разів вище, ніж у лампи розжарювання, термін служби у 8-10 

разів довший, але ККД знаходиться на рівні 10-12 % [1]. 

Залежно від функціонального призначення, світлова частина прожектора (оптичний 

пристрій) формує світловий пучок із необхідним просторовим розподілом - індикатрисою 

випромінювання. Для цього служить відбивач, який являє собою поверхню другого порядку, 

утворену обертанням параболи навколо осі, і називається параболоїдом обертання. Металеві 

або скляні відбивачі використовуються майже в усіх типах приладів прожекторного класу. 

Для кожного прожекторного класу виготовляють параболічний відбивач, який формує 

необхідну індикатрису випромінювання, тому прожектор виконує тільки одну функцію, 

відхилення від ідеальної параболічної форми відбивача, або зміна фокусної відстані 

випромінювача приводить до появи аберації.  
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Існує прожектор, який в одній конструкції функціонально реалізує всі відомі різновиди 

прожекторів: прожекторів дальньої дії, заливаючого світла і прожекторів для передачі 

інформації на відстані [2]. 

У цьому прожекторі випромінюючий вузол виконаний у вигляді гнучкої мембрани, а 

джерелами світла є світлодіоди різного кольору випромінювання, розміщені на поверхні 

мембрани. Причому світлодіоди червоного, зеленого і синього кольорів, згруповані в тріади, 

рівномірно розподілені на поверхні мембрани. Світлодіоди одного кольору випромінювання 

сполучені в послідовно-паралельні ланцюги і приєднані до регульованих джерел живлення. 

Це дає можливість змінювати колір світлового потоку, включаючи по черзі червоний, 

зелений, синій, або одночасно всі кольори для отримання світлового потоку білого кольору. 

Мембрана виконана з діелектричного матеріалу і з'єднана з механізмом управління, який 

може змінювати увігнутість або опуклість мембрани. Формування світлового потоку 

здійснюється зміною кривизни мембрани,  залежно від чого змінюється положення оптичної 

осі випромінювання кожного з діодів, внаслідок цього світловий потік розширюється, 

перетворюючись на віяло, або звужується, збираючись у пучок. рис 1., рис. 2.  

Світлодіодний прожектор використовує в 5–7 разів менше електроенергії, порівняно до 

прожектора з лампою розжарювання, при однакових світлових потоках. 

Як джерело «кольорового» світла, світлодіоди давно обігнали лампи розжарювання з 

світлофільтрами. Так, світлова віддача лампи розжарювання з червоним світлофільтром 

складає всього 3 лм/Вт, тоді як червоні світлодіоди дають 50-65 лм/Вт. Для жовто-оранжевих 

світлодіодів світловіддача перевищує 100 лм/Вт; у синьо-зеленій частині  спектру вдалося 

досягти світловіддачі 60-80 лм/Вт. Винахід синіх світлодіодів замкнув «RGB-коло» –  

можливим стало отримання будь-якого кольору простим змішенням кольорів. При цьому 

можуть бути використані як окремі світлодіоди різних кольорів, так і трьох кристальні 

світлодіоди, які об’єднують кристали червоного (λ = 605-650 нм), синього  (λ = 430-480 нм) і 

зеленого (λ = 520-550 нм) випромінювання в одному корпусі. 

Оптичний пристрій прожектора складається з декількох сотен світлодіодів, тому вихід з 

ладу або пошкодження декількох десятків світлодіодів майже не вплине на інтенсивність 

світлового потоку. Відсутність нитки розжарювання завдяки нетепловій природі 

випромінювання обумовлює надзвичайний термін служби до 100 тисяч годин (лампа 

розжарювання – 1 тис. год.). Відсутність скляної колби визначає високу механічну міцність і 

надійність системи. 

Особливо доцільно використовувати світлодіодні прожектори у світлосигнальних 

пристроях аеродромів у якості вогнів наближення та світлових горизонтів, оскільки 

регулюючи кривизну мембрани, на якій розташовані світлодіоди, є можливість змінювати 

фокусну відстань світлового пучка і підтримувати необхідну освітленість зіниці ока 

спостерігача, щоб викликати зорове сприйняття.  

Найменше значення освітленості на зіниці ока спостерігача, при якій сприймається 

світловий сигнал, називають пороговою освітленістю. Найменша порогова освітленість 

необхідна для спостереження світлового сигналу на абсолютно темному фоні, відповідає 

значенню ~10
-6

кд/м
2
. Це значення порогової освітленості називають абсолютним порогом. 

Якщо взяти світлодіодний прожектор з кутом розбіжності світлового пучка 10º і силою 

світла 50ккд, що відповідає стандартному прожектору з лампою розжарювання ПО-1-300, 

який використовується в системі аеродромного електросвітлосигнального обладнання типу 

«Свіча-3», то його можна спостерігати на відстані,  яка розраховується за законом Аллара: 
 

6/7,12 1010  Sml

порlEI . 

де знаючи силу світла І, порогову освітленість Е пор, метеорологічну дальність 

видимості Sm, можна розрахувати максимальну відстань, з якої буде спостерігатись 

світловий сигнал l = 30 км. За умови, що розрахунки проведені для ідеально прозорої 

атмосфери [3]. 
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Для того, щоб збільшити відстань, з якої спостерігається світловий сигнал прожектору 

при незмінній силі світла, пропонується світловий прилад прожекторного класу, що містить 

джерела світла і базовий вузол для їх установки, який відрізняється тим, що замість 

світлодіодів з кутом розбіжності світлового пучка 5-10º, використані напівпровідникові 

лазери, кут розбіжності світлового пучка яких становить не більше 2º. 

Порівняльний розрахунок свідчить про те, що при однаковій силі світла світлодіоного 

прожектора і прожектора, в якого джерелами світла є лазери з меншим кутом розбіжності 

світлових пучків, сигнал буде спостерігатись з відстані 146 км, тобто з відстані майже в 5 

разів більшої. 

Необхідно розрізняти світловий та кольоровий пороги. Найменше значення 

освітленості на зіниці спостерігача, за якого він надійно розрізняє колір сигналу, називають 

кольоровим порогом. Значення кольорових порогів у багато разів перевищують значення 

світлових порогів, за винятком червоного світла, для якого вони однакові. Тому 

напівпровідникові лазери необхідно обирати з червоним кольором випромінювання. Для 

цього найбільш придатні напівпровідникові лазери виготовлені на основі гетеро структур Ga 

Al As, до того ж, вони на сьогодні найбільш ефективні. 

Подальше збільшення відстані спостереження прожектора можливе при використанні 

лазерів інфрачервоного випромінювання довжина хвилі яких узгоджена з вікнами прозорості 

атмосфери. При проходженні видимого та інфрачервоного випромінювання через атмосферу 

спостерігається вибіркове поглинання його багатоатомними молекулами газів і водяним 

паром. Вибіркове поглинання, яке виникає тільки при певних довжинах хвиль, пояснюється 

тим, що воно відбувається на тих хвилях, частота яких є резонансною для молекул 

атмосферних газів. 

Атмосфера землі є середовищем, що складається з суміші газів і водяної пари із 

зваженими частками - аерозолів, якими можуть бути крапельки води, частки диму, пил і ін. 

Розміри часток коливаються від 5 • 10
-6

 до 5 • 10
-3

 мкм. Приземні шари атмосфери є 

сумішшю азоту (78%), кисню (21%) та інших газів, наприклад, аргону, ксенону, 

вуглекислого газу, азоту. Основна кількість водяної пари зосереджена в нижньому 

п'ятикілометровому шарі атмосфери. Частки і домішки, що містяться в атмосфері, впливають 

на умови проходження випромінювання. Розсіювання променевої енергії частками, розміри 

яких значно менше довжини хвилі випромінювання λ обернено пропорційно до четвертого 

ступеня λ відповідно до закону Релея. Саме цим і пояснюється краще походження ІЧ 

випромінювання в порівнянні з видимим. 

Ділянки особливої прозорості для інфрачервоного випромінювання, так звані "вікна 

прозорості", розподіляються в такий спосіб: 

0,95 - 1,05 мкм;  1,2 - 1,3 мкм;  1,5-1,8 мкм; 2,1 - 2,4 мкм; 3,3 - 4,2 мкм; 4,5 - 5,1 мкм; 8-

13 мкм.  

Зважаючи на те, що сучасні  повітряні судна-вертольоти та літаки, як і морські судна 

оснащені системами нічного бачення, що сприймають ІЧ випромінювання є можливість 

використовувати  прожектори  в яких випромінювачами є ІЧ лазери довжини хвиль яких 

узгоджені з вікнами прозорості атмосфери. 

Напівпровідникові лазери, як і світлодіоди, розташовані на гнучкій мембрані, 

кривизною якої є можливість управляти, тобто змінювати фокусну відстань, завдяки чому 

з’являється можливість супроводжувати літак або вертоліт, постійно створювати 

освітленість зіниці ока пілота вище порогової або освітленість фотодіоду системи нічного 

бачення вище порогу його чутливості, що значно покращить надійність сприйняття 

світлових сигналів. 

Висновок. Застосування лазерного прожектора дальнього спостереження суттєво 

збільшить відстань спостереження випромінювання, що надасть можливість пілотам та 

штурманам літаків своєчасно зорієнтуватися у повітряному просторі. Можливість 

управління фокусною відстанню сприяє заощадженню електроенергії. Вище вказані 
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показники виводять даний тип прожектора (лазерний прожектор) на новий рівень 

використання.   
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВПЛИВУ МІКРОЧАСТИНОК З 

ВИСОКОЮ ЕНЕРГІЄЮ НА СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИРОБІВ 

ТВЕРДОТІЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ 

 
У статті проведені дослідження фізичних процесів впливу мікрочастинок з високою 

енергією. Різноманітність природи таких мікрочастинок говорить про широкий діапазон 

можливостей керування (модифікації) з їхньою допомогою параметрами виробів твердотільної 

електроніки. 

Ключові слова: швидкий електрон, нейтрон, гамма-квант, бінарні сполуки, тверді розчини, 

твердотільний прилад. 

 
В статье проведены исследования физических процессов влияния микрочастиц с высокой 

энергией. Разнообразие природы таких микрочастиц говорит о широком диапазоне 

возможностей управления (модификации) с их помощью параметрами изделий твердотельной 

электроники. 

Ключевые слова: быстрый электрон, нейтрон, гамма-квант, бинарные соединения, 

твердые растворы, твердотельный прибор. 

 
In the article the researches of physical processes of influence of microparticles with high energy 

are carried out. A variety of the nature of such microparticles speaks about a wide range of possibilities of 

management (updating) with their help in parametres of products of solid-state electronics. 

Keywords: fast electron, neutron, gamma quantum, binary connections, firm solutions, the solid-

state device. 

 

Вступ. Сучасна науково-технічна революція й перехід від індустріального до 

інформаційного суспільства в значній мірі обумовлені підвищенням продуктивності 

інтелектуальної праці за рахунок інформаційних технологій, матеріальну основу яких 

складають твердотільні напівпровідникові прилади. Сучасний етап розвитку приладів 

твердотільної електроніки характеризується використанням широкого переліку 

напівпровідникових матеріалів. У першу чергу це відноситься до оптоелектроніки, 

матеріалознавчу основу якої становлять бінарні сполуки груп А2В6, А3В5 і їхні тверді 

розчини. У дискретній і інтегральній твердотільній електроніці усе ще переважає кремній. 

Виробники таких матеріалів сьогодні не повною мірою можуть керувати їхніми 

властивостями, тому що володіють для цього обмеженими засобами. Легування домішками, 

термічна й польова обробка – ось перелік основних засобів керування структурними й 

електрофізичними властивостями напівпровідникових матеріалів і приладів на їхній основі. 

Ці й подібні їм засоби здатні керувати не всіма параметрами виробів і в обмеженому 

діапазоні їх значень. У першу чергу, це відноситься, наприклад, до кінетичних і структурних 

параметрів матеріалів, коефіцієнтам переносу струму приладів з p-n-переходами, квантової 

ефективності випромінювачів, дозвільної здатності фотоприймачів. 

Аналіз останніх досліджень В останні роки певна увага приділялася застосуванню у 

твердотільній електроніці мікрочастинок з високою енергією: швидких електронів і 

нейтронів, протонів, гамма-квантів. Розмаїтість природи таких мікрочастинок сама по собі 

говорить про широкий діапазон можливостей керування (модифікації) з їхньою допомогою 

параметрами виробів твердотільної електроніки. Однак упередження, обумовлене 

руйнуючим впливом таких мікрочастинок в умовах ядерного вибуху, небезпека їхніх потоків 
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для операторів і пов'язані із цим проблеми використання генераторів - все це є факторами, 

що стримують розвиток цього науково-технічного напрямку. 

Радіаційна фізика й технологія твердих розчинів напівпровідникових сполук груп  

А2В6, А3В5, приладів на їхній основі, а також виробів твердотільної мікроелектроніки й 

сенсорики сьогодні, на нашу думку, розроблені недостатньо. Це стосується питань 

модифікації за допомогою мікрочастинок з високою енергією структурних і оптичних 

властивостей напівпровідникових з'єднань, статичних і динамічних параметрів окремих 

мікросхем, ефективності фотоперетворювачів і ОКГ.  

Метою статті є дослідження методів і методик, технологічних засобів керування 

(модифікації) властивостями напівпровідникових матеріалів і приладів твердотільної 

електроніки й оптоелектроніки з використанням іонізуючих випромінювань на основі 

дослідження фізичних процесів зміни електрофізичних властивостей і параметрів для 

збільшення радіаційної стійкості і надійності виробів. 

Виклад основного матеріалу. Опромінення монокристала швидкими нейтронами з 

енергією 5,14
n

E МеВ приводить, як відзначено раніше, до дефектів Френкеля і ядерному 

(трансмутаційному) легуванню, а опромінення швидкими електронами з енергією 

5,4
e

E МеВ і іонами з 100
i

E  кеВ - тільки до дефектів Френкеля. Ступінь 

розупорядкування залежить від інтенсивності й дози опромінення. При певній кількості 

дефекти можуть викликати об'ємні зміни кристала, появу специфічних форм у вигляді пор і 

т.д. При русі швидкої частки в речовині виникає велике число вибитих з положення 

рівноваги й зміщених атомів (іонів) - каскадне розмноження дефектів (каскад зіткнень). 

Час створення й розвитку окремого каскаду становить  (10
-14

–10
-13

) с. Потім 

відбувається первинний етап релаксації опроміненого зразка, зокрема, спонтанна 

рекомбінація значної частки виниклих дефектів. Цей етап триває біля (10
-13

-10
-11

) с. 

Вторинний етап: еволюція дефектів, що залишилися  після первинного етапу (їх називають 

стійкими дефектами). Цей етап контролюється процесом відпалу й супутньої йому дифузією 

й відбувається за час від декількох годин до декількох діб. 

Наведені фізичні умови використання ІВ при радіаційній модифікації біполярних, 

польових транзисторів, фотоперетворювачів та інтегральних мікросхем. Для бездрейфових 

транзисторів з однорідною досить товстою базою при наявності тільки об'ємних змін вираз, 

що описує зміну при опроміненні статичного коефіцієнта передачі струму в схемі із 

загальним емітером 

0
21Е

h , має вигляд: 
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0210
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де 
K  - відповідає матеріалу й рівню інжекції в базі транзистора; 

0
21Е

h  - величина 

Е
h

21
 до опромінення. 

Залежно від області застосування транзисторів, поряд з коефіцієнтом передачі струму 

Э
h

21
 при опроміненні необхідно враховувати зміну й інші параметри: збільшення напруги 

насичення колектор-емітер 
насКЕ

U ; зменшення модуля коефіцієнта передачі струму на 

високій частоті 
Е

h
21

 й збільшення коефіцієнта шуму 
Ш

K . Зміна параметрів транзисторів 

при опроміненні добре узгоджується із сучасними поданнями про механізми їхніх 

радіаційних ушкоджень і може бути розрахунковим методом прогнозовано з урахуванням 

зміни електрофізичних параметрів (  ,,n ) у відповідних областях транзисторної структури. 
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Наведені умови забезпечення радіаційної стійкості при виготовленні потужних та НВЧ 

біполярних транзисторів. 

Однієї з основних причин, що викликають зміну параметрів приладів з МОН-

структурою при впливі іонізуючих випромінювань, є створення позитивного просторового 

заряду в шарі діелектрика, що модулює провідність каналу польового транзистора.  

Проблема підвищення радіаційної стійкості МДН-транзисторів може бути вирішена на 

основі вибору відповідних діелектричних покриттів і додаткового легування компенсуючими 

домішками (Cr, Pt і ін.). 

Головною причиною деградації параметрів фотоперетворювачів є зменшення часу 

життя неосновних носіїв струму   й, як наслідок, дифузійної довжини неосновних носіїв 

струму L. У свою чергу, зниження   й L обумовлено введенням у заборонену зону 

напівпровідникового матеріалу фотоперетворювача «глибоких» рівнів радіаційних дефектів, 

що є ефективними центрами рекомбінації неосновних носіїв струму. 

Вибір і кількість параметрів, по яких оцінюється радіаційна стійкість ІМС, залежить від 

функціонального призначення ІМС у радіоелектронній системі. ІМС є складною 

неоднорідною системою, що включає в себе матеріали з металевими, діелектричними й 

напівпровідниковими властивостями. 

Оскільки найбільш істотні зміни при опроміненні ІМС випробовують параметри 

напівпровідникових елементів, основна увага при розробці ІМС із підвищеною радіаційною 

стійкістю приділяється насамперед підвищенню радіаційної стійкості цих елементів. 

Розробка радіаційно-стійких напівпровідникових приладів і мікросхем у загальному є 

компромісним завданням, тому що досягти високої радіаційної стійкості можна, як правило, 

тільки за умови зниження норм на певні електричні характеристики приладів, які у свою 

чергу регламентовані умовами застосування.  

З метою дослідження результатів радіаційної модифікації розглядались методи 

вимірювання параметрів об'єктів. Методики застосування пристосовані до умов 

виготовлення та опромінення виробів. Особливий інтерес для матеріалів електронної техніки 

представляє можливість визначення електрично пасивних домішок. Тому у статті розглянуто 

застосування методики визначення в матеріалах кількості кисню. 

В основу методу покладена ядерна реакція   Npn
1616 ,0 , що протікає при опроміненні 

аналізованого зразка швидкими нейтронами з енергією 14,5 МеВ. При розпаді радіоізотопу, 

що N16  утворився (період напіврозпаду 7, 14 с), відбувається випущення електронів і гамма-

квантів високої енергії. Це дозволяє проводити ідентифікацію N16  в присутності інших 

радіоізотопів. Вміст кисню визначають порівнянням активності аналізованого й  еталонного 

зразків. 

 

Для дослідження однорідності складу об’єктів як по об’єму, так і по поверхні 

використовувався масспектрометр типу МС-7201М, призначений для якісного хімічного й 

кількісного ізотопного аналізу складу поверхні металів, напівпровідників, діелектриків, 

тонких плівок і т.п. 

Метод масспектроскопії вторинних іонів (МСВІ) заснований на явищі вторинної іонної 

емісії. Воно полягає у вибиванні прискореними до енергії  1-15 кеВ іонами (як правило, 

інертних газів) вторинних часток, що характеризують склад досліджуваного зразка. Режим 

вибирався таким чином, щоб пошарове руйнування становило величину порядку 50 Å. 

Чутливість аналізу домішок становила 10
-2

 – 10
-3

 відн.  %. 

Електрофізичні характеристики напівпровідникових матеріалів досліджувались 

методами Холу та їх температурної залежності. Це дозволило з достатньою вірогідністю 

здобути інформацію щодо енергетичних рівнів, а з ними – класифікацію типів домішок і 

радіаційних дефектів. Розподіл домішок і дефектів в об’ємі зразків досліджували цими 

методами шляхом хімічного стравлювання шарів матеріалу. 



 59 

При дослідженні застосовується методика використання методу лазерної фазометрії 

для діагностики електрофізичних параметрів об’єктів до і після модифікації.  

Лазерні методи діагностики оптичних властивостей напівпровідникових кристалів 

засновані на вимірі результату взаємодії з ними електромагнітної хвилі. Її поводження в 

речовині описується двома оптичними постійними: показником переломлення )(n  (фазова 

константа) і показником поглинання )(k  (амплітудна константа), що характеризують дану 

речовину: 
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де E ,  , x  – напруженість електричного поля, циклічна частота коливань і прохідний 

шлях електромагнітної хвилі, відповідно. 

У результаті взаємодії з речовиною відбувається зміна фази на величину  : 
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де   – довжина хвилі випромінювання.  

Таким чином, вимірюючи зміну фази )(t  згідно (7) при імпульсному збудженні 

напівпровідникового кристала, можна визначити n , а отже, і абсолютне значення 

нерівноважної концентрації носіїв заряду й час життя   (при відомому рівні порушення 

0
E , j ).  

Дослідження фізичних процесів і методів радіаційної модифікації 

напівпровідникових матеріалів. Створені моделі процесів впливу ІВ на електрофізичні 

властивості матеріалів. В моделі процесів радіаційної зміни електричних властивостей 

визначено, що концентрація вільних носіїв зарядів, наприклад, електронів, змінюється при 

опроміненні дозою Ф у такий спосіб: 
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де n0, n – концентрація електронів до й після опромінення, відповідно; Ki – швидкість 

введення дефектів i-го типу;  EF – положення рівня Фермі; Ei – енергетичний рівень дефекту 

i-го типу; gi – спіновий фактор виродження. 

Під дією опромінення змінюється рухливість носіїв заряду: 
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де 
PIPD

 ,,  - складові рухливості, обумовлені розсіюванням носіїв на 

радіаційних дефектах, іонізованих хімічних домішках, оптичних коливаннях ґрати, 

відповідно. 

Особливо чутливим параметром до дії опромінення в напівпровідникових матеріалах є 

час життя носіїв заряду. Для аналізу цього питання вводиться коефіцієнт радіаційної зміни 

часу життя носіїв заряду Kτ: 
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ФK
опр




11
,                                                         (6) 

де τ, τ
опр.

 – час життя носіїв заряду до й після опромінення, відповідно. 

Коефіцієнт Кτ визначається багатьма факторами, у тому числі швидкістю введення 

рекомбінаційних центрів, їхньою ефективністю й перетином захвата носіїв заряду.  

Моделі процесів радіаційної зміни структурних властивостей засновані на теорії 

кластерного дефектоутворення. За допомогою таких моделей аналізуються механізми 

радіаційної зміни електрофізичних властивостей кремнію, бінарних сполук груп А2В6, А3В5 

та їх твердих розчинів при опроміненні швидкими електронами і нейтронами, гамма-

квантами. 

Об’ємні монокристали та епітаксійні шари кремнію. Як у масивних зразках, так і в 

епітаксійних шарах кремнію зміни електропровідності при нейтронному, електронному 

опроміненні високих енергій обумовлено переважно утворенням розупорядкованих 

областей, а при гамма-опроміненні - асоціацією домішок із точковими дефектами. У всіх 

випадках при відпалі до 723 К відбувається майже повне відновлення питомого опору. 

Вивчалися два типи систем шар-підкладка. Перша являла собою n-p-перехід: 

епітаксійний шар кремнію товщиною 16
.
10

-6
 м, легований фосфором до питомого опору 

4,5
.
10

-2
 Ом

.
м, на підкладці із кремнію, легованої бором до питомого опору 1

.
10

-1
 Ом

.
м. У 

другій використовувався р-шар кремнію товщиною 20
.
10

-6
 м, легований бором до питомого 

опору 3,0
.
10

-2
 Ом

.
м, на легованій бором  р

+
-підкладці з питомим опором 5

.
10

-5
 Ом

.
м. 

Опромінення шарів кремнію гамма-квантами дозами до 2
.
10

22
 м

-2
 збільшує 

концентрацію носіїв заряду в порівнянні з вихідними значеннями. Даний ефект можна 

пояснити переходом атомів домішки в електрично активний стан. У кремнієвих системах 

типу р-р
+
, крім цього, спостерігаються «розмиття» профілю розподілу носіїв заряду по 

глибині шару й зсув електричної границі між шаром і підкладкою у високоомну область. 

Опромінення шарів кремнію електронами з енергіями 2,3 і 3,0 МеВ до дози 1
.
10

20
 м

-2
 

незначно збільшує концентрацію носіїв заряду за рахунок переходу атомів домішки в 

активний стан. Після дози 1
.
10

20
 м

-2
 спостерігається зменшення концентрації носіїв заряду. 

Швидкість їхнього виведення в шарах залежить від її вихідного значення, концентрації й 

виду легуючої домішки, типу підкладки. Її величина вище, ніж в об'ємних монокристалах 

кремнію. 

Опромінення електронами, починаючи з дози 1
.
10

20
 м

-2
, зменшує рухливість носіїв 

заряду. Відносні зміни цього параметра по абсолютній величині менше, ніж зміна їхньої 

концентрації. 

У системах n-p-типу при опроміненні електронами на профілі розподілу питомого 

опору по глибині шару виникає високоомна ділянка, вид і положення якої залежать від дози 

опромінення. 

Бінарні сполуки А3В5. Удосконалена радіаційна технологія напівпровідникових сполук 

типів А
2
В

6 
і А

3
В

5
. Основна увага приділена найбільш популярним матеріалам – арсеніду й 

фосфіду галію. Шари GaAs  виготовляли методом рідкофазової епітаксії (РФЕ) в полі гамма-

випромінювання й без нього. Такі шари потім опромінювалися швидкими електронами й 

нейтронами. Методика опромінення й вивчення властивостей шарів описані раніше. 

Опромінення гамма-квантами в процесі епітаксії шарів забезпечує більш рівноважні умови 

кристалізації й збільшує внесок тангенціальної складової швидкості росту. 

У шарах, отриманих без гамма-випромінювання, спостерігається більш складна 

залежність зміни електричних і люмінесцентних параметрів від дози опромінення. Це можна 

пояснити складним складом домішок, по-різному взаємодіючих з радіаційними дефектами. 

Прогнозування властивостей таких шарів і застосування їх у виробах, що піддаються дії 

радіації, що припадає, істотно утрудняється.  

Аналіз основних параметрів шарів до й після опромінення різними дозами нейтронів 

показує, що при малих дозах опромінення (до 10
15

 см
-2

) і високій початковій концентрації 
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вільних носіїв заряду в шарах їх електрофізичні характеристики поліпшуються: зменшується 

концентрація й зростає рухливість носіїв заряду (рис. 1). При цьому ступінь їхньої зміни не 

залежить від типу легуючої домішки. При більших дозах опромінення спостерігається 

компенсація матеріалу шару радіаційними дефектами. Це проявляється в зменшенні 

концентрації носіїв заряду і їхній рухливості й зростанні питомого опору шаруючи. Зміна 

параметрів шару тут не залежить від типу легуючої домішки. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Залежність відносної зміни концентрації (а) і рухливості (б) носіїв заряду від 

їхньої початкової концентрації в арсеніді галію при опроміненні нейтронами. Доза 

опромінення нейтронами: 1 (○,◑,●) – 1
.
10

14
 см

-2
; 2 (□,◪,■) - 5

.
10

14
 см

-2
;  3 (△,◮,▲) - 1

.
10

15
 см

-

2
;  

4 (+, х) – 5
.
10

15
 см

-2
; 5 (, , ) – 1

.
10

16
 см

-2
 

 

Дослідження впливу ІВ на фосфід галлія дало схожі результати. 

Монокристали твердого розчину CdxHg1-xTe (КРТ). Дослідження кристалів КРТ 

показало, що вони по своєму хімічному й фазовому складу є істотно неоднорідними, їхній 

структурі властиві значні недосконалості. 

Радіаційна обробка швидкими електронами викликає, очевидно, утворення радіаційних 

дефектів донорного типу, внаслідок чого концентрація електронів збільшується. Побічно про 

це свідчить зменшення постійної Холу при збільшенні дози електронів. 

Дослідження впливу швидких нейтронів показало, що в інтервалі використаних 

значень доз величини електричної провідності, постійної Холу й холлівської провідності 

монотонно зменшуються. Характер зміни електрофізичних параметрів подібний їхній зміні 

при опроміненні швидкими електронами дозами більшими, ніж 10
15

 см
-2

. Ці зміни можна 

пояснити так само, як зміна параметрів при електронному опроміненні. 
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Висновок. Проаналізувавши отримані результати можна зробити наступні висновки. 

Основним результатом впливу іонізуючого випромінювання на CdxHg1-хTe є збільшення 

концентрації електронів. При низькоенергетичному опроміненні це відбувається за рахунок 

збільшення концентрації пара Френкеля. При високоенергетичному опроміненні – за 

рахунок появи некомпенсованих однократно заряджених міжвузловинних атомів ртуті. У 

першому випадку дефекти, як правило, стійкі при відносно низьких температурах і не 

викликають змін механізму розсіювання у вихідному матеріалі. У другому випадку 

температурна стійкість дефектів значно вище. Радіаційні методи та засоби керування 

(модифікації) параметрів приладів твердотільної електроніки можуть стати ефективним 

важелем прогресу у цій галузі. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ, ХАРАКТЕРИСТИК БУДОВИ ТА 

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕПЛОВІЗОРІВ В ОХОРОНІ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ 

 
У статті проаналізовані характеристики тепловізійної техніки, виділенні переваги та 

недоліки даних технічних засобів при їх використанні в охороні державного кордону. Пояснено 

будову, принцип роботи тепловізорів, поради щодо їх застосування в залежності від їхнього 

типу та існуючих атмосферних впливів. 

Ключові слова: інфрачервоне випромінювання, тепловізор, прилад нічного бачення, 

термочутлива матриця, мікроболометр, мобільний тепловізійний комплекс спостереження. 

 

В статье проанализированы характеристики тепловизионной техники, выделены 

преимущества и недостатки данных технических средств при их использовании в охране 

государственной границы. Объяснено строение, принцип работы тепловизоров, особенности их 

применения в зависимости от их типа и существующих атмосферных влияний. 

Ключевые слова: инфракрасное излучение, тепловизор, прибор ночного видения, 

термочувствительная матрица, микроболометр, мобильный тепловизионный комплекс 

наблюдения. 

 

Descriptions of thermovision technique are analysed in the article, advantages and disadvantages of 

these hardwares are selected at their use in the guard of state boundary. A structure, principle of work of 

IR imager, features of their application depending on their type and existent atmospheric influences are 

explained. 

Keywords: infrared, thermovision, device of nightly vision, temperature sensible matrix, 

microbolometr, mobile thermovision complex. 

 

Вступ. Протидія таким правопорушенням як незаконна міграція, переміщення 

наркотичних речовин, контрабанда зброї, ведення незаконного промислу в виключній 

морській економічній зоні відповідно Концепції розвитку Державної прикордонної служби 

до 2015 року потребує впровадження сучасної моделі охорони державного кордону, яка 

вивчалась на основі передового досвіду діяльності прикордонних відомств країн Європи, 

США та наукових досліджень проведених фахівцями Адміністрації Державної прикордонної 

служби України. 

З метою приведення системи охорони державного кордону України до європейських 

стандартів та забезпечення ефективної протидії сучасним загрозам національній безпеці на 

державному кордоні продовжується робота щодо удосконалення оперативно-службової 

діяльності прикордонних підрозділів. Аналіз діяльності прикордонних структур показує, що 

значимою компонентою прикордонної служби є технічне забезпечення охорони кордону з 

залученням всіх видів спостереження вздовж лінії державного кордону.  

Новим підходом в охороні кордону є збирання випереджувальної інформації про 

протиправну діяльність та її реалізація пошуково-патрульними діями, а також діями 

чергових сил  і мобільних підрозділів.  

З вищесказаного випливає, що одним із способів підвищення надійності охорони 

державного кордону може бути нарощування і удосконалення системи спостереження з 

використанням приладів візуального спостереження. Однак, дальність дії приладів нічного 

бачення (далі – ПНБ) вночі значною мірою залежить від зовнішніх умов, найважливішими з 

яких є освітленість, обумовлена випромінюванням нічного неба, оптико-фізичних 

характеристик фонів і цілей, прозорістю атмосфери. Усунути вказані недоліки стало 

можливим лише із застосуванням тепловізійної техніки. Тепловізори дозволяють виявляти 

людей та об’єкти в повній темряві та при різних погодних умовах. Типове застосування 

тепловізорів – це охорона кордону, де основна загроза, як правило виникає вночі. 
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Слід зауважити, що завдяки реалізації проекту технічної допомоги «BOMUK – 

Посилення прикордонного менеджменту: постачання спеціального обладнання для 

Державної прикордонної служби» отриманно мобільні тепловізійні комплекси (далі – 

МТКС) «Carl Zeiss» [1] та переносні тепловізори «Vario View» [2] виробництва Німеччини. 

На основі викладеного матеріалу зроблено висновок, що дослідження питань 

застосування тепловізорів в конкретних умовах з урахуванням особливостей їх конструкції 

та експлуатаційних властивостей є актуальними. 

Мета статті полягає в проведенні аналізу характеристик тепловізійної техніки, що 

надійшла на озброєння Державної прикордонної служби України, виділенні переваг та 

недоліків даних технічних засобів при їх використанні в охороні державного кордону.  

Результати дослідження. Відмінність тепловізорів від попередників, а саме від ПНБ, 

полягає в тому, що вони не потребують відбитого видимого або короткохвильового 

інфрачервоного (далі – ІЧ) випромінювання, а використовують власне ІЧ випромінювання 

об’єктів. Максимальне значення теплового випромінювання припадає на довгохвильовий 

діапазон ІЧ випромінювання (8....12 мкм), яке знаходиться достатньо «далеко» від спектру 

видимого світла та значно відрізняється від нього за своїми фізичними властивостями, що 

дозволяє ІЧ фотонам легко проникати скрізь атмосферні опади, дим, незначні перепони 

(наприклад поліетилен, будівельна вагонка), які є перешкодами для світлових променів. 

Безумовно, що знання персоналом прикордонного підрозділу будови та особливостей 

функціонування тепловізорів є основою їх якісного застосування при виконанні завдань під 

час оперативно-службових дій. Тому розглянемо загальну будову та роботу тепловізора. 

Сучасний тепловізор має відносно просту будову: об’єктив, термочутлива матриця, 

електронний блок обробки сигналів, екран (рис.1). 
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Рис. 1. Будова тепловізора 

 

Принцип роботи тепловізорів оснований на реєстрації ІЧ випромінювання, що 

надходить від об’єктів та перетворенні його в оптичне зображення теплової картини, яка 

сприймається оком спостерігача. Таке ІЧ випромінювання генерується будь-якими об’єктами 

спостереження за рахунок їх власного тепла. Теплова картинка об’єкта, що відображається 

на екрані, може бути у вигляді монохромного або кольорового зображення [4]. 

З зазначеного потребує пояснення принцип дії об’єктива, чутливих елементів 

тепловізійної камери. Найбільш складним елементом у структурі тепловізорів є його 

об’єктив. Річ в тому, що скло абсолютно непрозоре для ІЧ випромінювання з довжиною 

хвилі 8–14 мікрон. Тому для виготовлення тепловізійних об’єктивів використовується 

дорогий матеріал – германій. Зараз вартість об’єктиву складає приблизно 45% вартості всієї 

тепловізійної камери, ще 45% вартості складає термочутлива матриця. Термочутливі матриці 

розташовують у фокусі об’єктива. Якість матриці суттєво визначає здатність приладу 

виконувати свої функції. Матриця тепловізора складається з окремих термочутливих 

елементів, що змінюють свої електричні властивості пропорційно ступеню їх нагріву під 

впливом ІЧ-випромінювання об’єктів. Існують охолоджувані та неохолоджувані матриці. 

Охолоджувані матриці – чутливіші, хоча обходяться дорожче за технологією виготовлення, 
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вони масивні, тому що для охолодження застосовуються кріогенні технології, які дозволяють 

охолоджувати матрицю до температури – 210 ….– 1700 °С. Такі матриці побудовані на 

основі явища зовнішнього фотоелектричного ефекту (рис. 2), тобто випромінювання 

електронів під впливом ІЧ випромінювання від об’єктів. 
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Рис. 2. Фотоелектричний ефект 

 

При цьому як світлочутливу речовину тепловізійної матриці використовують телуриди 

з вузькозонних напівпровідників. Вузькозонними вони називаються тому, що мають 

достатньо малу ширину “забороненої” зони, яку необхідно подолати електронам для 

переходу з валентної зони у зону провідності. При відсутності ж необхідного охолодження 

власні теплові коливання кришталевих решіток напівпровідників викликають настільки 

інтенсивне вивільнення носіїв заряду, що на їх фоні генерація електронів від впливу ІЧ-

випромінювання стає непомітною. Це обумовлює необхідність глибокого охолодження 

телуридів  до температур порядку 77–80 °К (–196…–185 °С). Чутливість охолоджуваної 

матриці є достатньо високою, адже в результаті охолодження її температура стає значно 

нижчою температури об’єктів спостереження. Матриці охолоджуваних тепловізорів 

розміщуються в захисних скляних або металевих вакуумних контейнерах. Температурна 

чутливість такої матриці, тобто здатність реєструвати різницю температур становить від 0,1 

°C на відстанях до 3 км. В результаті формуються зображення високої якості. Через 

необхідність охолодження термочутливої матриці час готовності до застосування 

охолоджувальних тепловізорів зростає до 5…8 хв. 

Прикладом термокамери охолоджуваного типу на базі мобільного тепловізійного 

комплексу спостереження (далі - МТКС) «Carl Zeiss», якими оснащено прикордонне 

відомство є ATTIKA Z 640 MW (рис. 3), що побудована на основі ртутно-кадмієвого 

телуриду HgCdTe [5]. 
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Рис. 3. Обладнання спостереження МТКС «Carl Zeiss» 

 

Неохолоджуємі матриці в свою чергу на порядок дешевше у виготовленні, 

компактніші, але ціною цього є понижена чутливість. Неохолоджуваною матрицею є 

пластина, яка складаються з множини мікроболометрів. Мікроболометри використовують 

явище ефекту фотопровідності, тобто реєструють зміну опору чутливого елементу. Таким 

чином, кожен окремий мікроболометр являє собою окремий піксель матриці. Температурна 

чутливість мікроболометрів – біля 30…100 мК, крок розміщення елементів у матриці – біля 

25…50 мкм. Чим більша кількість мікроболометрів у матриці, тим чіткіше буде зображення, 

але й складніше та дорожче сам прилад. Простіші неохолоджувані тепловізори, наприклад, 

GUIDE MOBIR M2, мають розмір матриці лише 120х120 елементів (14 400 пікселів). 

Прикладом переносної термокамери неохолоджуваного типу, що використовується 

прикордонною службою є ELCAN Phantom IR (рис. 4) [7]. 

 
Рис. 4. Переносний тепловізор ELCAN Phantom IR 

 

Сучасні тепловізори володіють наступними принциповими перевагами: 

- більша дальність виявлення об’єктів порівняно з ПНБ; 

- можливість цілодобового спостереження, причому вночі дальність виявлення цілей 

більша, тому що теплові образи цілей в темний час доби володіють більшим контрастом ніж 

вдень; 

- безшумність та пасивний принцип роботи; 

- можливість цифрової обробки зображення в реальному масштабі часу. 

До недоліків тепловізорів необхідно віднести високу вартість, що є наслідком 

застосування дорогих матеріалів, передових технологій при виробництві. Зазначену 
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особливість саме і слід враховувати при використанні тепловізорів. Це в свою чергу визначає 

необхідність використання їх кваліфікованим персоналом. Дальність спостереження 

тепловізору з охолоджуваною матрицею є більша у порівнянні з неохолоджуваною 

матрицею. В свою чергу збільшення дальності спостереження тепловізору з 

неохолоджуваною матрицею вимагає більших розмірів об’єктиву, які «з’їдають» більшу 

частину зниження ціни за рахунок застосування неохолоджуваної матриці. Основний 

тактичний параметр – дальність виявлення залежить, як від класу об’єкту так і від стану 

атмосфери, тому сильні дощі, снігові опади та тумани можуть обмежити дальність дії 

тепловізійних систем внаслідок розсіювання ІЧ фотонів на краплях води. Крім цього дощ 

знижує температурний контраст, так як він охолоджує поверхні об’єктів. Незважаючи на 

зниження дальності спостереження в тумані, під час опадів дощу та снігу, тепловізори 

будуть забезпечувати операторів можливістю спостерігати об’єкти краще ніж за допомогою 

систем формування зображення у видимій частині спектру (оптичні прилади спостереження, 

ПНБ та відеокамери).  

З метою визначення ефективних параметрів застосування тепловізорів по відношенню 

до ПНБ розглянемо їх тактико-технічні характеристики, які подані в таблиці. 

 

Параметри VarioView™150 

ELCAN 

Phantom 

IR 

Carl Zeiss 
Dedal-45-

B 
DVS-8-А 

1 2 3 4 5 6 

Країна 

виробник 
Німеччина 

ATN 

(США) 
Німеччина Росія Росія 

Тип 
переносний 

тепловізор 

переносний 

тепловізор 

мобільний 

тепловізійний 

комплекс 

прилад 

нічного 

бачення 

прилад 

нічного 

бачення 

Дальність 

виявлення, км: 

- людини 

- автомобіля 

 

 

5 

7 

 

 

– 

– 

 

 

12 

18 

 

 

0,25 

0,6 

 

 

0,25 

0,6 

Збільшення 

(кратність), 

разів: 

- оптичне 

- цифрове 

- загальне 

– 

4 

4 

2,2 

4 

8,8 

 

32 

4 

128
 

4,4 / 3,6
 

– 

– 

1,0…9,6
 

– 

– 

Поле зору  

(азимут / кут 

місця),  град. 

 

 

6,1 / 4,6 (при 

мінімальному 

збільшенні) 

 

1,5 / 1,3 (при 

максимальному 

збільшенні)
 

11/8,25 

(при 

оптичному 

збільшенні) 

 

16,0/12,8 (при 

мінімальному 

збільшенні) 

0,1/0,1 (при 

максимальному 

збільшенні) 

10 

4…40 (в 

залежнос

ті від 

насадки) 

Вага, кг 3,3 1,6 3 000 1,2 0,42 

Час 

безперервної 

роботи, год 

5 7 8 5…30  5…60 



 68 

Параметри VarioView™150 

ELCAN 

Phantom 

IR 

Carl Zeiss 
Dedal-45-

B 
DVS-8-А 

1 2 3 4 5 6 

Термочутлива 

матриця: 

- тип 

 

 

- роздільна 

здатність 

матриці, 

пікселів 

Мікроболометр  

(не 

охолоджувана) 

Не 

охолоджува 

на 

 

Ртутно-

кадмієвий 

телурид 

(охолоджувана) 

 

– 

 

– 

640 х 480 = 307 200 
320 • 240 = 

76 800 

640 х 512 = 327 

680 
– – 

- температурна 

чутливість (при  

t = 25…30
 
°С) 

0,07 0,07 0,04 – – 

Лазерний 

далекомір: 

- діапазон 

відстаней 

вимірювання, м 

- довжина 

хвилі, мкм 

- точність 

вимірювань, м 

 

60…5 000 

 

- 

 

50…39 990 

– – 

1,55 - 1,57 

±1 - ±5 

Транспортна 

база: 

- марка 

автомобіля 

– - 
Volkswagen 

Transporter Т5 
– – 

Діапазон 

робочих 

температур, °С 

–20…50 –20…49 –20…50 – 20…50 – 40…50 

 

При використанні тепловізорів слід пам’ятати, що лазерний далекомір – це небезпечна 

річ, тому що лазерне випромінювання може нанести серйозну шкоду зору, як висновок 

начальникам (командирам) відповідних рівнів необхідно обов’язково під час інструктажів 

персоналу, який буде використовувати теппловізори наголосити, що суворо забороняється 

застосовувати лазерний далекомір до облич людей, тварин та об’єктів з великою 

відбиваючою здатністю (дзеркало, скло). 

Що стосується особливостей застосування переносних тепловізорів, то їх властивості 

та вимоги щодо їх експлуатації обумовлюють можливість їх використання в службі 

прикордонних нарядів поза пунктами пропуску в двох варіантах: як основний технічний 

засіб при несенні служби у прикордонному наряді з підготовлених позицій та як засіб 

посилення рухомих прикордонних нарядів. При цьому склад прикордонного наряду 

обумовлюється окремо його видом. 

При використані переносних тепловізорів з підготовлених позицій для ведення 

спостереження можуть використовуватися спостережні споруди на радіотехнічних постах, 

металеві спостережні вежі, приховані пости спостереження, тощо. Позиції при 

спостереженні повинні бути ззовні відкриті для об’єктиву приладу (між об’єктивом приладу 

та об’єктом спостереження не повинно бути сторонніх предметів. скла, поліетиленових 

плівок). 
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При використані переносних тепловізорів, як засобів посилення рухомих прикордонних 

нарядів, його можна використовуватися для періодичного огляду окремих ділянок місцевості 

по маршруту руху наряду (без встановлення на штатив). У цьому випадку прилад 

переноситься на плечовому ремені. Для скорочення часу на включення приладу (для 

приведення у стан готовності до використання необхідно 3 - 4 хв.) при періодичному огляді 

місцевості дозволяється прилад не виключати, а тільки надягати на об’єктиви захисні 

кришки. 

На ділянках підрозділів охорони державного кордону, де будуть використовуватись 

прожекторні станції, сигнальні пістолети, необхідно передбачити такий режим використання 

тепловізорів щоб це не призвело до “вигорання” окремих зон термочутливої матриці. 

Порядок використання МТКС в охороні державного кордону визначається в наказі 

начальника прикордонного загону на охорону державного кордону на підставі акта 

рекогносцировки, вимог технічної документації та Інструкції щодо порядку застосування 

мобільних тепловізійних комплексів в охороні державного кордону. 

З метою забезпечення ефективного використання МТКС в охороні державного кордону 

на ділянках підрозділів з охорони державного кордону проводиться рекогносцировка із 

застосуванням МТКС, під час якої визначаються: місця розташування позицій на місцевості, 

їх використання в різні пори року, кількість секторів спостереження для кожної позиції, 

бісектриса, кут ведення спостереження та максимальна дальність спостереження, основні та 

запасні маршрути висунення до кожної позиції. Позиції МТКС – це рівні майданчики, які 

знаходяться, як правило, на висотах, з яких максимально проглядається місцевість. Кількість 

позицій для МТКС на ділянці кожного прикордонного підрозділу визначається, виходячи з 

умов місцевості та потреб охорони державного кордону. 

До місць несення служби МТКС на основних позиціях, обладнуються лише під’їзні 

шляхи - підсипанням гравію в будь-яку пору року, а на самому майданчику влаштовується 

покращене покриття - асфальт, бетон, залізобетонні плити, гравій. На тимчасових позиціях 

здійснюється горизонтальне вирівнювання самого майданчика та визначаються 

(обладнуються) під’їзні шляхи. 

До складу зміни МТКС повинні входити не менше двох військовослужбовців з 

відділення технічних засобів охорони державного кордону (далі - ВТЗОДК), один з яких 

водій. У кожній зміні призначається старший зміни. Тривалість змін повинна забезпечувати 

ефективне використання МТКС в охороні державного кордону, правильну технічну 

експлуатацію комплексу, приймання-передавання МТКС відповідно до вимог керівних 

документів. До управління оптико-електронним обладнанням МТКС допускаються 

військовослужбовці, які пройшли відповідний курс підготовки. З військовослужбовцями, які 

тимчасово призначаються до складу зміни МТКС, начальником ВТЗОДК організуються та 

проводяться з ними заняття. 

Розхід палива на роботу МТКС вираховується контрольним випробуванням в 

прикордонному загоні, за результатами якого затверджуються норми розходу. 

Облік роботи МТКС ведеться в Апаратному  журналі, у якому зазначаються: дата, 

місце (позиція), характер місцевості, час початку та закінчення спостереження, сили та 

засоби, що призначені для реалізації інформації, а також інформація про виявлені об’єкти 

[3]. 

Висновки. В статті проведений порівняльний аналіз характеристик тепловізорів  і 

ПНБ. Виділено, які переваги та недоліки мають теплові зори, в особливостях конструкції та в 

своїх експлуатаційних властивостях. Зазначено основні особливості використання 

переносних тепловізорів та МТКС в охороні державного кордону. 
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АНТЕННІ РЕШІТКИ З НЕЛІНІЙНОЮ ПРОСТОРОВОЮ ОБРОБКОЮ 

ПОЛІГАРМОНІЧНИХ ОРТОГОНАЛЬНИХ СИГНАЛІВ 

 
Робота присвячена розкриттю принципів функціонування, реалізації, а також аналізу 

характеристик антенних решіток з нелінійною кореляційною просторовою обробкою 

полігармонічних ортогональних сигналів.  

Ключові слова: антенна решітка, спрямована передача сигналу, нелінійна обробка сигналу, 

кореляційна обробка сигналу, просторова обробка сигналу, розподілені антенні системи, 

розріджені антенні решітки, розділення сигналів за відстанню. 

 

Работа посвящена раскрытию принципов функционирования, реализации, а также 

анализу характеристик антенных решеток с нелинейной корреляционной пространственной 

обработкой полигармонических ортогональных сигналов. 

Ключевые слова: антенная решетка, направленная передача сигналов, нелинейная 

обработка сигналов, корреляционная обработка сигналов, пространственная обработка 

сигналов, распределенные антенные системы, разреженные антенные решетки, разделение 

сигналов по расстоянию. 

 

The work is devoted to revealing of the operation principles, implementation and the characteristics 

analysis of antenna arrays with spatial nonlinear correlation processing of complex orthogonal signals. 

Keywords: antenna arrays, directed signaling, nonlinear signal processing, correlation signal 

processing, spatial signal processing, distributed antenna systems, sparse antenna arrays, separation of 

signals by the distance. 

  

Постановка задачі і аналіз відомих публікацій. Безперервний розвиток техніки 

радіозв’язку, радіолокації та радіоелектронної боротьби ставить все більші вимоги до засобів 

їх організації, невід’ємною частиною яких є системи просторово-часової обробки сигналів, 

що складаються з антенної решітки (АР) для просторової обробки сигналів та блоку 

кореляційної обробки для узгодженої фільтрації як обробки сигналу в часовій області.  

Кореляційна обробка сигналів (КОС) спрямована на підвищення завадозахищеності 

каналу передачі сигналу, проте недослідженим залишається її вплив на просторову 

вибірковість в цілому, адже згідно класичної електродинаміки простір і час є 

взаємозалежним, до того ж кореляційні функції сигналів, що використовуються в 

радіотехніці схожі за формою з характеристиками спрямованості (ХС) АР. 

Використання узгодженої фільтрації для просторової обробки призводить до процесу, 

який надалі називатимемо просторовим узгодженим прийомом (ПУП), а оскільки КОС по 

суті є нелінійною, то АР що функціонують на основі даного процесу є АР з нелінійною 

обробкою сигналів [1, 2]. 

Вперше узгоджена фільтрація як засіб просторової селекції використовувалась для 

підвищення роздільної здатності радіолокаційних систем за відстанню методами 

узгодженого прийому в часовій області як функції від затримки між часом передачі та 

прийому сигналу[3]. 

Перші спроби аналізу задачі розділення сигналів як за відстанню так і кутовими 

координатами за допомогою КОС (ПУП) [4, 5] показали, що на відміну від АР [1, 2] дані 

системи можуть працювати як на прийом так і на передачу за умови використання 

спеціальних ортогональних сигналів [6] та однакового принципу реалізації технічних засобів 

радіотехнічної системи. Для інших систем дані сигнали є шумоподібними і не придатними 

до просторово-часової обробки. 

В роботі [4] увагу зосереджено на засобах рознесеної передачі з використанням КОС та 

просторово-часового кодування для забезпечення завадозахищеності каналу при прийомо-

передачі з визначеної області простору, але не розглянуте питання просторово-часової 
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обробки з використанням взаємної кореляції сигналів в елементах АР, на що звернуто увагу 

в [5]. Тому необхідне більш глибоке дослідження АР з ПУП. 

Основна мета роботи. Робота спрямована на розвиток ідей викладених у зазначених 

вище джерелах для детального дослідження принципів функціонування та реалізації АР з 

нелінійною кореляційною просторовою обробкою полігармонічних ортогональних сигналів 

та аналізу їх характеристик. 

Основна частина. Проаналізуємо кореляційні властивості сигналів, що раціонально 

використовувати при КОС. Такими сигналами є широкосмугові полігармонічні сигнали, що 

володіють високими автокореляційними властивостями, низьким рівнем взаємної кореляції з 

сигналами іншої форми, наприклад, періодична послідовність одиничного імпульсу, 

ортогональна кодова послідовність та комплементарна пара ортогональних кодових 

послідовностей [6]. 

До параметрів та характеристик сигналу, що використовуються при КОС слід віднести 

[7]: 

 Періодичність сигналу Т – визначає постійну часу інтегратора τі. 

 Тривалість імпульсу, символу τс – визначає інтервал кореляції τк . 

 Шпаруватість сигналу q = Т/τс – визначає рівень автокореляції сигналу, взаємної 

кореляції однорідних сигналів. 

 Автокореляційна функція (АКФ) ψ(Δt), ψ(Δθ, Δφ, Δρ) – визначає рівень вибірковості 

сигналу. 

 Взаємокореляційна функція (ВКФ) Ψ(Δt), Ψ(Δθ, Δφ, Δρ) – визначає рівень 

завадозахищеності каналу передачі сигналу. 

Автокореляційні функції радіотехнічних сигналів відображені на рис.1, 2. 

Відомо [7], що АКФ походять від добутку двох функцій сигналу, таким чином вона 

може відображати ХС двоелементної АР з нелінійною обробкою сигналу, якщо вважати що 

дані дві функції є однотипними, проте з різним початковим значенням в вимірі часу. Різниця 

часу між даними точками визначається затримкою розповсюдження між антенними 

елементами (АЕ). В таких АР, порівняно з класичними [1-3], вихідний суматор заміщується 

блоком КОС або корелятори додаються в кожний канал від АЕ, а після суматора включений 

інтегратор та пороговий пристрій. Отже можна говорити про перенесення АКФ сигнально-

кодової конструкцій на ХС АР, тобто про ПУП. 

 

 

 
 

Рис. 1. АКФ 128-символьної ортогональної послідовності Уолша 
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Рис. 2. АКФ пари комплементарних 128-символьних ортогональних послідовностей та 

періодичної імпульсної послідовності з q = 128  

 

 

 

Перенесення кореляційних характеристик з часового виміру  tE  в просторові виміри 

  ,,E  (рис.3) можна відобразити наступним чином: 
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де даний вираз можна подати у розгорнутому вигляді: 
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де    *E,E   – комплексна та комплексно спряжена частина однотипних складних 

ортогональних сигналів, що надходять до різних елементів АР; 

   *

21 EE  – комплексна та комплексно спряжена частина різнотипних складних 

ортогональних сигналів, що надходять до різних елементів АР; 

R = c·T; θ, φ, ρ – азимут, кут місця та відстань відповідно; 

dг, dв – міжелементна відстань АР в горизонтальній та вертикальній площині; 

Δθ, Δφ, Δρ – різниця ходу в азимутальній, кутомісцевій площинах та за відстанню 

відповідно; 

с – швидкість поширення електромагнітної хвилі в  робочому середовищі АР. 
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Рис. 3. 

 

Виходячи з вищесказаного можна сформулювати такі особливості переносу 

кореляційної функції на ХС двохелементної АР: 

 інтервал кореляції або довжина символу прямо пропорційні ширині головної 

пелюстки (ГП) ХС за рівнем -3дБ  

θХС = 2πτсс/dг; 

 при d < τc· c АР всеспрямована; 

 відстань між елементами АР d1гп при якому ХС має лише одну ГП в області кутів [-π; 

π] прямо пропорційна періоду сигналу, аналогічно класичному принципу формування ХС АР 

[1-3], де міжелементна відстань d повинна бути меншою довжини хвилі λ радіочастоти 

d1гп ≤ λ → d1гп ≤ T · с, 

що також впливає на ширину ГП ХС, тому θ = 2πτс/T, при d1гп = T · c; 

 ступінь переносу АКФ  t ,   ,,  на ХС АР визначається ступенем 

перекриття періоду сигналу Т величиною d/с, де d – міжелементна відстань в АР. 

 рівень і ширина бокових пелюсток ХС АР визначається боковими пелюстками АКФ 

та ступенем її переносу на ХС АР; 

 дані 2x елементні АР, що використовують сигнали з q = Т/τс = N дають схожу ХС з 

класичними АР, що складаються з N елементів з між елементною відстанню d = λ. 

Найпростішими структурами АР, що втілюють попередньо обговорені особливості і 

мають у своєму складі тракт радіочастоти (ТРЧ) генератор радіосигналу (ГРС) та генератор 

ортогональних сигналів (ГОС) є з КОС відносно сигналу ГОС і взаємною КОС відносно 

сигналу в фазовому центрі АР, що зображені на рис.4, 5 відповідно. 
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Рис. 4 
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Рис. 5 
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ХС АР, структури яких відображені на рис.4, 5 описуються відповідними виразами: 
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де   ,,MF  – ХС АР (за потужністю), отримана в результаті лінійної обробки [1-3]; 

  ,,*

ГE  – просторовий розподіл комплексно спряженого сигналу ГОС синфазного до 

того, що приймається; 

  ,,0E  та   ,,*

0E  - комплексно спряжені компоненти просторового розподілу 

сигналу, що приймається/передається АР через її фазовий центр. 

Таким чином взаємозалежність простору і часу при просторовій КОС сприяють 

формуванню дворівневої ХС: 

1. адитивної за потужністю, що реально випромінюється FМ(θ,φ,ρ); 

2. мультиплікативної за просторовою КОС (при умові використання технології 

забезпечення даного процесу у всіх пристроях радіотехнічної системи  як на прийом так і на 

передачу) FК(θ,φ,ρ). 

Прийом сигналу з певної області простору структурами АР, що зображені на рис.4, 5, 

забезпечується налаштуванням ліній затримок та ГОC. Передача здійснюється таким же 

чином, тобто спрямованим когерентним випромінюванням в певну область простору, проте 

прийом даного сигналу можливий лише подібними пристроями. 

Дані АР в діапазоні сантиметрових та міліметрових хвиль володіють деякою 

особливістю, яка полягає в тому, що порядок їх міжелементної відстані d становить 10
3
…10

5
 

довжин хвиль λ радіочастоти, що випливає з особливостей переносу кореляційної функції на 

ХС двохелементної АР, де d ≤ T∙c , оскільки період ортогональних кодових конструкцій Т 

набагато більший ніж період коливань несучої частоти в даних діапазонах. Тому реалізація 

даних АР можлива у вигляді розподілених антенних систем чи систем за технологією МІМО 

[4], при цьому обробка здійснюється на проміжній частоті у випадку використання 

вузькосмугових сигналів та на радіочастоті у випадку використання надширокосмугових 

сигналів. 

Факт необхідності розрідженого розміщення АЕ є надзвичайно сприятливим для 

побудови антенних систем з тривимірною просторовою вибірковістю [8], до того ж 

використання ортогональних кодових послідовностей як несучих сигнальних конструкцій 

дає змогу формувати одночасно як на прийом так і передачу декілька розв’язаних між собою 

головних пелюсток чи фокальних областей (тривимірна просторова селективність). 

У випадку тривимірно спрямованої просторової вибірковості максимальний  розмір 

фокальної області за рівнем -3 дБ визначається з виразу 

ρХС = τс·с, 

а розмір зони обслуговування площею фігури, що утворена елементами АР в її 

вершинах, при цьому максимальна відстань від центра даної фігури до однієї з її вершин не 

повинна перевищувати величини 

R= Тс. 

Структура АР з тривимірною просторовою вибірковістю, що складається з трьох АЕ 

секторного випромінювання всередину фігури, що утворюється ними та блоку просторової 

кореляційної обробки сигналів (БПКОС) відображено на рис. 6, де відображені фокальні 

області, в які одночасно можна передавати розділені в просторі сигнали (не зафарбовані), та 

в яку передається сигнал по одному з просторових каналів (зафарбована). 
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Рис. 6 

 

Принцип просторового розділення за відстанню детальніше відображено на рис. 7, при 

цьому допускалось, що затухання з розповсюдженням компенсується «косекансною» ХС 

елементів АР в кутомістній площині. 

 
Рис. 7 

 

ХС на рис. 7 отримані при використанні як у приймачі, так і передавачі схематичного 

рішення, відображеного на рис. 4, у якого вихідний суматор заміщений елементом 

перемноження. Тоді його ХС описуватиметься виразом: 

          
  

dddE,,E
R

c
=F Г

N

NNNNK ,,,, * , 

де  NNNN ,,E  – комплексні сигнали, що надходять до різних N 

елементів  АР. 

Висновки. В роботі досліджено принципи функціонування та реалізації АР з 

нелінійною кореляційною просторовою обробкою полігармонічних ортогональних сигналів. 

Визначено, що для проведення даної операції необхідно використовувати сигнали з 

високими автокореляційними властивостями, низьким рівнем взаємної кореляції з сигналами 

іншої форми, наприклад, періодична послідовність одиничного імпульсу, ортогональна 

кодова послідовність та комплементарна пара ортогональних кодових послідовностей.  

Оскільки, АКФ походять від добутку двох функцій сигналу, таким чином вона може 

відображати ХС двоелементної АР з нелінійною обробкою сигналу, тобто АР у якої блоки 

просторової та кореляційної обробки стають одним цілим. При цьому просторова 

вибірковість АР залежить від ступеня переносу АКФ на ХС АР, що визначається ступенем 
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перекриття періоду сигналу Т величиною d/с. А також взаємозв’язок простору і часу при 

просторовій КОС сприяють формуванню дворівневої ХС, що складається з адитивної 

компоненти (ХС за потужністю) та мультиплікативної компоненти, які перемножуються, 

тому в тій же смузі частот і конструкції АР вдається досягнути вищої просторової 

вибірковості, ніж у АР з лінійною обробкою. 

Оскільки період ортогональних кодових конструкцій набагато більший ніж період 

коливань несучої частоти в сантиметровому та міліметровому діапазоні, то для досягнення 

високої просторової вибірковості відстань між елементами АР може складати від декількох 

десятків до декількох тисяч довжин хвиль, тому реалізація даних систем в цих діапазонах 

можлива лише як розріджених АР або як розподілених антенних систем, що дозволяє 

створити антенні системи з тривимірною просторовою вибірковістю. До того ж 

використання ортогональних кодових конструкцій дає можливість одночасного формування 

декількох розділених пелюсток або фокальних областей ХС. 

Оскільки дані АР працюють на основі когерентного випромінювання сигналу в певну 

область простору, то їх також можна назвати АР з фокусуванням електромагнітної енергії, 

проте з нелінійною обробкою на проміжній частоті. 
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УДК 621.372                                                                        Мацаєнко А.М.  (ВІТІ НТУУ «КПІ») 
 

НИЗЬКОПРОФІЛЬНА УКХ АНТЕНА З НЕСПРЯМОВАНИМ 

ВИПРОМІНЮВАННЯМ В ГОРИЗОНТАЛЬНІЙ ПЛОЩИНІ 

 
У теперішній час в повсякденне життя інтенсивно впроваджується цифрове телебачення 

та інші радіотехнічні системи, які використовують цифрову обробку сигналів. Зауважимо  деякі 

особливості цифрового телебачення та як ці особливості коригують вимоги до передаючих і 

приймальних антен. В статті розглянуто новий підхід до компоновки передаючих антен 

телебачення і радіомовлення. В основі цього лежить перехід від випромінюючих елементів 

електричного типу антенної решітки, як основного типу антен даного класу, до 

випромінюючих елементів магнітного типу. 

Ключові слова: цифрове телебачення, низькопрофільна антена, кільцева решітка, 

коефіцієнт підсилення, панельні антени, циліндрична поверхня. 

 

В настоящее время в повседневную жизнь интенсивно внедряется цифровое телевидение и 

другие радиотехнические системы, которые используют цифровую обработку сигналов. 

Обратим внимание на некоторые особенности цифрового телевидения и как эти особенности 

корректируют требования к передающим и приемным антеннам.  В статье рассмотрен новый 

подход к компоновке передающих антенн телевидения и радиовещания. В основе этого 

положено переход от излучающих элементов электрического типа антенной решетки, как 

основного типа антен данного класса, к излучающим элементам магнитного типа.  

Ключевые слова: цифровое телевидение, низкопрофильная антенна, кольцевая решетка, 

коэффициент усиления, панельные антенны, цилиндрическая поверхность. 

 

Presently digital television and other radio engineerings systems which use digital treatment of 

signals is intensively inculcated in everyday life. Will pay regard to some features digital television and as 

these features correct requirements to transmitter and receiving aerials. In the article the new going is 

considered near arrangement of transmitter aerials of television and broadcast. A transition from the 

radiative elements of electric type of array is fixed in basis of it, as a basic type of антен of this class, to 

the radiative elements of magnetic type.  

Keywords: digital TV, low-profile antenna, a ring lattice, strengthening factor, panel aerials, a 

cylindrical surface. 

 

Вступ. В теперішній час в повсякденне життя інтенсивно впроваджується цифрове 

телебачення та інші радіотехнічні системи, які використовують цифрову обробку сигналів. 

Зауважимо деякі особливості цифрового телебачення та як ці особливості коригують вимоги 

до передаючих і приймальних антен. 

Цифрове телебачення хоча й працює на одних частотах з аналоговим, при цьому 

суттєво відрізняється від нього. По-перше, використання декомпресії в форматі MPEG–4 

дозволяє в десятки разів зменшити об’єм даних, завдяки чому в смузі одного аналогового 

каналу вміщується декілька цифрових. По-друге – при передачі цифрового сигналу (в 

стандартах DVB–T з модуляцією OFDM) для однакових зон покриття порівняно з 

аналоговою передачею, енергетичний потенціал можливо зменшити на 20 дБ, тобто 

потужність передавача, наприклад,  можна зменшити в 100 разів. 

З цього короткого аналізу особливостей телевізійного цифрового мовлення робимо ряд 

важливих висновків з антенної техніки, а саме: 

– суттєво знижуються вимоги до телевізійних антен стосовно діапазонних 

властивостей; 

– реалізація передаючих телевізійних антен потребує зменшеного коефіцієнту 

підсилення і електричної міцності. Практично це означає, що для прийому і передачі  

цифрового телевізійного мовлення можливо використовувати антени відомих зразків. Але, 

при подальшому розвитку мереж цифрового телевізійного мовлення антенну техніку слід 

модифікувати, або переходити до нових принципів її компоновки. В іншому випадку 
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доведеться зіткнутись з невиправданими матеріальними витратами при розгортанні мереж  

цифрового  мовлення. 

На сучасному етапі розвитку антенної техніки телевізійного мовлення в якості 

передаючих антен, які дозволяють формувати неспрямоване або секторіальне 

випромінювання з горизонтальною поляризацією, використовуються:  

 
 

– турнікетні, які реалізовані на різноманітних  конструкціях  симетричних вібраторів; 

– панельні антени різного конструктивного виконання.  

На рис.1а представлена  турнікетна антена  на  півхвильових  симетричних вібраторах 

та її характеристика направленості в горизонтальній площині. В якості випромінюючих 

елементів в турнікетній антені використовуються широкополосні і симетричні вібратори: 

– конічні симетричні вібратори з індуктивними шунтами (рис. 1б); 

– вібратор Брауде (рис. 1,в); 

– Ж –образні вібратори (рис. 1,г). 

Панельні передаючі телевізійні антени представляють собою випромінювач або 

систему випромінювачів (в більшості випадків хвильових симетричних вібраторів, 

розташованих над пласким екраном, і виконаних в якості самостійного вузла рис. 2).  

 
 

 

                                       

а)               

              б)    

 в)    г) 

 

Рис.1 

              а)    

    б) 

 

 

 

 

Рис. 1 

а) б) 

в) г) д) 
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Рис. 2 

 

 
Рис. 3 

 

При подальшому створенні антени ці вузли виступають як випромінюючі елементи 

кільцевої антенної решітки різної конфігурації в залежності від тої характеристики 

направленості в азимутальній площині, яка потребується ( рис. 3). 

Панельні антени порівняно з турнікетними володіють більш широкими 

функціональними можливостями, однак потребують більших матеріальних витрат на їх 

реалізацію, установку, налагодження Основною загальною проблемою розглянутих типів 

передаючих телевізійних антен є їх суттєві масо–габаритні показники. Це пов’язано з тим, 

що для реалізації заданого коефіцієнта підсилення антени виконуються у вигляді синфазних 

антенних решіток, які потребують в свою чергу електрично міцну систему розводки з 

широкосмуговим дільником потужності. 

Постановка задачі. Цю проблему можливо вирішити, якщо перейти від первинних 

випромінювачів електричного типу до первинних випромінювачів магнітного  типу, тобто до 

щілинних симетричних вібраторів, які розташовані над циліндричною поверхнею для 

створення не- спрямованого випромінювання в азимутальній площині. Щілинні антенні 

решітки на циліндрі, які відомі з публікацій [1], [2], [3], [5] але широкого застосування, 

особливо в телевізійній техніці, не знайшли з-за досить складного конструктивного 

виконання, вузькосмуговості, низької електричної  міцності. 

Щоб усунути вказані недоліки  пропонується використати низькопрофільну антену з 

прямокутною верхньою пластиною.  

Теоретичні дослідження електродинамічних характеристик низькопрофільних антен 

(НА) дають змогу здійснити їх аналіз на основі апертурної моделі, в основу якої покладено 

теорію хвилеводів. Згідно з нею кожній конкретній НА можна поставити у відповідність 

циліндричний хвилевод, що має поперечний переріз тієї ж форми, що й верхня пластина НА. 

Після чого розглядають дві задачі: 

1. Задача про поле випромінювання із щілини, прорізаної в металевій основі хвилеводу 

поблизу його бічної поверхні, пр и цьому передбачається, що сама основа хвилеводу  є 

нескінченним металевим екраном (рис. 4,а). 
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2. Задача про поле випромінювання із щілини, прорізаної в металевій основі хвилеводу 

поблизу його основи (основа хвилеводу являє собою нескінченний металевий екран рис. 4б). 

 

d 

  

а) б) 

d 

 

 

 
 

Рис. 4 

де   - поверхня, з якої відбувається випромінювання; 

  - ширина щілини; 

  – металевий екран 

 

Випромінююча система, яка  представлена на рис. 4,а є аналогією системи рис. 4,б і їх 

розрахунок є однаковим. 

Застосування апертурної моделі дозволяє розглянути НА як відповідну їй по формі 

щілину (чи декілька щілин), прорізаних в металевому екрані (рис. 5) цим самим даючи змогу 

використати  математичний апарат власних функцій, інтегральних рівнянь та функції Гріна 

для теоретичного розрахунку електродинамічних параметрів НА. 

Точність даного методу обмежена умовою: d ≤ 0,1λ, де (λ – довжина хвилі), що проте є 

достатнім для проведення теоретичних розрахунків. 

Отже, згідно апертурної моделі, для знаходження зовнішніх характеристик НА з 

прямокутною верхньою пластиною, розміщеною на циліндричній поверхні, її необхідно 

розглядати у вигляді двох повздовжніх щілин, прорізаних на поверхні циліндра. 

A 

B  

 

A 

B  

 

 
 

Рис. 5. 

 

На рис. 6 зображена апертурна модель такої антени для двох діаметрально 

протилежних щілин 
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 Рис. 6 

 

де   – радіус циліндра 

 – кут між щілинами 

 

Подальший розрахунок зводиться до визначення ХН двоелементної антенної решітки, 

що складається з двох поздовжніх щілин, розташованих на поверхні циліндра. ХН в 

екваторіальній площині даної решітки згідно [4] визначається виразом: 
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N– кількість щілин, 

 – радіус циліндра, 

ка – електричний діаметр циліндричної поверхні; 

φі – кутова координата і – ої щілини. 

 

Застосовуючи вираз (1) при N = 2 і, розглядаючи випадок діаметрально розташованих 

щілин 
N

і
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 , можна отримати вираз для ХН в екваторіальній площині НА, 

розташованій на циліндрі: 
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У формулі (2) передбачається синфазність і рівність амплітуд між щілинами. В 

загальному випадку кутове рознесення щілин визначається  як конструктивним виконанням 

самої НА, так і наявністю діелектрика, з відповідною  діелектричною проникливістю ε
/ 

 в 

об’ємі резонатора . 

Випадок, коли ка = 1, ε
/ 
= 1 НА на поверхні циліндра є аналогом кільцевої антенної 

решітки (N = 2)
 
 

Якщо об’єм випромінювача рівномірно заповнити діелектриком (ε
/ 
≠ 1), то вимоги до 

циліндричного екрану будуть зовсім інші, а саме: розмір випромінюючого елементу А 

зменшиться в 
/

1


 разів. 

На рис 7. показані діаграми направленості НА на циліндрі з діелектричним 

заповненням для наступних варіантів 

ε
/ 
= 1,0  –   рис 7а, 
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ε
/ 
= 2,8   –  рис 7б, 

ε
/ 
= 5,2   –  рис 7в, 

ε
/ 
= 10    –  рис 7г  

при сталому значенні параметру ка = 1. 

 

 
 

Рис. 7 

 

Отримані результати наочно доводять, що введення діелектрика в об’єм  резонатора 

НА дає можливість отримати неспрямоване  випромінювання в горизонтальній площині . 

Графік залежності коефіцієнта рівномірності ХН вищезазначеної антени від параметра 

ε
/  

представлений на рис. 8. 

 
 

Рис. 8 

 

Висновки. Результати теоретичних розрахунків наглядно демонструють великі 

функціональні можливості низькопрофільних випромінювачів, при побудові антен 

різноманітного призначення. А саме - в верхній частині  дециметрового діапазону хвиль за 

допомогою низькопрофільної антени над циліндричною поверхнею є можливість формувати 

всенаправлені та секторні діаграми направленості. Такі можливості низькопрофільних антен 

можуть бути застосовані і в  базових станціях мобільного зв’язку.  
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Відмітимо також, що з введенням діелектрика в простір між пластинами з’являється 

можливість досить технологічно створювати випромінюючі системи із задовільними масо-

габаритними показниками. 
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УДК 331.015.11                                                              д.т.н., с.н.с. Шворов С.А. (ВІКНУ) 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ТА КРИТЕРІЮ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПЕРСПЕКТИВНИХ ТРЕНАЖЕРНИХ СИСТЕМ ОПЕРАТОРІВ АСУ ПОВІТРЯНИХ 

СИЛ 

 
Проведено обґрунтування найбільш важливих (цільових) показників та критерію 

ефективності, необхідних для створення перспективних тренажерних систем інтенсивної 

підготовки операторів АСУ (бойових обслуг командних пунктів) підрозділів та частин 

Повітряних Сил Збройних Сил України.  

Ключові слова: тренажерна система; тренажер оператора АСУ;  показник та критерій 

ефективності; інтенсивна підготовка; рівень підготовки бойових обслуг.  

 

Проведено обоснование наиболее важных (целевых) показателей и критерия 

эффективности, необходимых для создания перспективных тренажерных систем интенсивной 

подготовки операторов АСУ (боевых расчетов командных пунктов) подразделений и частей 

Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.  

Ключевые слова: тренажерная система; тренажер оператора АСУ;  показатель и 

критерий эффективности; интенсивная подготовка; уровень подготовки боевых расчетов. 

 
The substantiation of the most important (target) indicators and criterion of the efficiency, 

perspective training systems of intense training of operators of the information system necessary for 

creation (fighting calculations of command points) divisions and parts of Air Forces of Armed forces of 

Ukraine is spent.  

Keywords: training system; a training apparatus of the operator of the information system; an 

indicator and criterion of efficiency; intense training; level of preparation of fighting calculations. 

 

Вступ. Одним із напрямків рішення завдань інтенсивної підготовки бойових обслуг 

командних пунктів (операторів АСУ) частин та підрозділів Повітряних Сил є розробка 

перспективних тренажерних систем та їх налагодження спочатку у навчально-тренувальних 

центрах, а потім - у військах. При створенні таких систем виникає питання обґрунтування 

критерію та показників ефективності того чи іншого варіанту побудови тренажерної 

системи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній літературі приводиться цілий 

ряд різних показників, які певним чином характеризують якість тренажерних засобів і 

систем [1, 2, 3]. Однак вони не відповідають основній вимозі, що пред'являється до 

показників ефективності з точки зору досягнення кінцевої цілі функціонування тренажерних 

засобів - забезпечення необхідного рівня підготовки бойових обслуг.  

Метою статті є обґрунтування показників та критерію ефективності, які, з огляду на 

цільове призначення системи інтенсивної підготовки бойових обслуг, дозволили б здійснити 

знаходження раціонального варіанту побудови тренажерної системи.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Припускається, що тренажерна система 

бойових обслуг КП Повітряних Сил являє собою сукупність тренажерів підрозділів та 

тренажерних комплексів родів військ Повітряних Сил, об’єднаних ієрархічними, 

інформаційними, керуючими та системоутворюючими зв’язками, де кожний елемент 

направлений на досягнення загальної мети – забезпечення при мінімальних ресурсних 

витратах необхідного рівня підготовки бойових обслуг по  виконанню бойових задач. 

Для обґрунтування показників ефективності перспективних тренажерних систем 

Повітряних Сил більш детально розглянемо яким чином визначається існуючий та 

необхідний рівень підготовки бойових обслуг КП. 
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У загальному випадку рівень підготовки бойових обслуг може оцінюватися за 

показником, який характеризує ступінь реалізації бойових можливостей угруповання 

Повітряних Сил по виконанню бойових задач  
0

Р   

 

,0

m

p

У

У
Р                                                                          (1) 

 

де 
p

У  - відвернений збиток об'єктам з урахуванням досягнутої бойовими обслугами 

реалізації бойових можливостей угруповання Повітряних Сил; 

m
У  - відвернений збиток об'єктам при повній (максимальній) реалізації бойових 

можливостей угруповання Повітряних Сил. 

Мірою ефективності дій осіб бойових обслуг  КП є величина (Р), що характеризує 

ступінь реалізації бойових можливостей з’єднань (частин) Повітряних Сил по прикриттю 

(обороні) об'єктів з урахуванням їх важливості: 

 

,

1

1

i

i

o

k

i
i

р

k

i
i

Mv

Mv

P







                                                                    (2) 

 

де  
io

M  - математичне очікування відверненого збитку об'єктам і-го типу або кількості 

знищених цілей і-го типу при повній реалізації бойових можливостей з’єднань (частин) 

Повітряних Сил; 

iр
M  - математичне очікування відверненого збитку об'єктам і-го типу або кількості 

знищених ЗПН і-го типу, з урахуванням прийнятих рішень особами бойових обслуг КП; 

k - кількість типів  об'єктів (повітряних цілей); 

i
v   - важливість об'єктів (цілей)  і-го типу. 

Рівень підготовки осіб бойових обслуг КП з’єднань (частин) Повітряних Сил за N  

тренувань може оцінюватися за наступною формулою 
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де Рi - досягнутий рівень навченості осіб бойових обслуг КП підрозділів і частин РТВ, 

ЗРВ, ВА, РЕБ у процесі проведення і–ого тренування (чи по виконанню навчально-бойових 

задач і–го типу). 

Рівень підготовки осіб бойових обслуг за n етапів тренування по виконанню n типів 

елементарних задач управління може  бути представлений в адитивній чи мультиплікативній 

формі відповідно 
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Основною метою функціонування тренажерних систем є підготовка осіб бойових 

обслуг до необхідного рівня (Рн) при мінімальних витратах часу і засобів (С). При цьому 

узагальнений показник С повинен складатися із системи показників, що враховують витрати 

на розробку (С1), серійне виготовлення (С2) і впровадження (С3)  кожного х–го (хХ) 
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варіанта тренажера (тренажерного  комплексу чи системи), часові (С4) та експлуатаційні 

витрати (С5), необхідні для підготовки осіб бойових обслуг до потрібного рівня (Рн). Крім 

того,  узагальнений показник С повинен враховувати трудовитрати для створення і ведення 

баз даних (баз знань) про навчально-інформаційні моделі імітованої повітряної обстановки 

(С6), організацію об'єктивного контролю і управління процесом тренування (С7). В 

узагальнений показник С можуть включатися витрати (С8), необхідні для підвищення 

надійності функціонування засобів обчислювальної техніки, програмного забезпечення, 

адаптерів сполучення і системи передачі даних кожного х-го варіанта тренажера 

(тренажерного комплексу чи системи). При цьому значення k-го (k = 1, …, s) показника 

витрат не повинне перевищувати максимально припустимого значення 
дк

С .  

Виходячи з того, що часткові показники витрат задаються в різних одиницях виміру і 

носять суперечливий характер для рішення  задачі вибору раціонального варіанта побудови 

тренажерної системи, скористаємося концепцією нелінійної схеми компромісів [4]. 

Математична модель задачі виглядає в такий спосіб: 

x

н

С

РР

.min

,




                                                                     (5) 

Розглянемо метод скалярної згортки за нелінійною схемою компромісів і його можливе 

застосування при рішенні даної задачі. 

Нехай задана безліч можливих рішень 
 EX , що складається з векторів  




1iixx  

 -мірного евклідового простору, компоненти яких можуть приймати тільки дискретні 

значення: 
     .,1,2,,1,  iJJjxx ii

j

ii  Рішення приймається при умовах, описуваних 

вектором ф, заданих на безлічі можливих факторів Ф. Ситуація, що складається в результаті 

прийняття багатокритеріального рішення Х в заданих умовах Ф, характеризується 

декартовим добутком .ФXS   Якість рішення оцінюється по сукупності суперечливих 

часткових критеріїв, що утворюють s-мірний вектор      ,
1

s

kk xx


  який визначений на 

безлічі Х. Вектор часткових критеріїв обмежений припустимою областю . M  

Ставиться задача: визначити таке рішення ,* Xx   яке при заданих умовах і 

обмеженнях оптимізує вектор ефективності  (x) [4]. 

Передбачається, що всі часткові критерії вимагають мінімізації і що вони не негативні 

й обмежені, запишемо 

 

    skCxM
дkk ,1,0|  ,                                                 (6) 

 

де  s

kkд
СA

1
  - вектор обмежень.  

Дана система нерівностей являє собою структуроване вираження (паралелепіпед) 

припустимої області . M  

Визначення багатокритеріального рішення по своїй природі компромісно. Вибравши 

схему компромісів, переходимо від загального векторного вираження до скалярної згортки 

часткових критеріїв, що є основою для побудови конструктивного апарата рішення 

багатокритеріальних задач.  

Основна складність переходу від векторного критерію якості до скалярної згортки 

полягає в тому, що згортка повинна являти собою конгломерат часткових критеріїв, 

важливість кожного з яких у загальній оцінці змінюється в залежності від ситуації. У різних 

ситуаціях ранг “найбільш важливого” можуть здобувати різні часткові критерії. Іншими 

словами, скалярна згортка часткових критеріїв повинна бути вираженням схеми компромісів, 

що адаптується до ситуації. Поняття ситуації, що виражається двійкою xфS ,  з 
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декартового добутку ,XФ  фундаментально для теорії векторної оптимізації тому, що воно, 

будучи об'єктивним, є єдиною підставою для спроб формалізації вибору схеми компромісів. 

Введемо поняття напруженості ситуації як міри близькості відносних часткових критеріїв до 

своїх граничних значень: 

 

     skxфСxф kkk д
,1,,,  .                                          (7) 

 

Ця система являє собою структуровану характеристику поняття ситуації 

.,,, XxФфxфS   

У [4] викладено змістовний аналіз правил для ухвалення рішення в тій чи іншій 

ситуації. На підставі цього аналізу задача вибору схеми компромісів замінюється 

еквівалентною задачею синтезу деякої єдиної скалярної згортки часткових критеріїв, що в 

різних ситуаціях виражала б різні принципи оптимальності. Синтезована функція Y(  ) 

повинна: 

бути гладкою і монотонною; 

у напружених ситуаціях - виражати принцип мінімакса; 

у спокійних умовах - принцип інтегральної оптимальності; 

у проміжних випадках - приводити до парето-оптимальних рішень, що дають різні міри 

часткового задоволення критеріїв. 

Іншими словами, така універсальна згортка повинна бути вираженням схеми 

компромісів, що адаптується до ситуації. Можна сказати, що адаптація і здатність до 

адаптації - головна змістовна сутність дослідження багатокритеріальних систем.  При цьому 

необхідно, щоб у вираження для скалярної згортки в явному вигляді входили характеристики 

напруженості ситуації. Уніфікована скалярна згортка за нелінійною схемою компромісів 

представляється такою функцією  
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що виражає принцип “подалі від обмежень” та задовольняє умові парето-оптимальності 

[4].  

Перевага концепції нелінійної схеми компромісів полягає в можливості прийняття 

багатокритеріального рішення формально, без особистої участі людини. Апарат нелінійної 

схеми компромісів, розроблений як формалізований інструмент для дослідження складних 

ергатичних систем із суперечливими критеріями, дозволяє вирішувати багатокритеріальні 

задачі широкого класу. Тому для вибору х-го (раціонального)  варіанта  побудови тренажера, 

тренажерного комплексу та тренажерної системи інтенсивної підготовки доцільно 

використовувати наступний узагальнений критерій 
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при виконанні наступних умов:  

 

Рх   Pн, 
дk

C  > Cкх(Ух, Рх),   Ух Ун , (к = 1, …, s),                                   (10) 

 

де  
дк

С   - гранично припустимі витрати к-го типу; 

Fk  - вагомі коефіцієнти; 
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),( ххкх РУС  - витрати к-го типу, що необхідні для побудови х-го варіанта ТС із 

параметрами Ух, при використанні якого забезпечується необхідний рівень навченості осіб 

бойових обслуг (Рх =Рн); 

s – кількість використовуваних показників (звичайно s  8); 

Ун – безліч припустимих (нормативних) значень параметрів тренажерної системи; 

уіУх – значення i-го (і = 0, ..., 3) параметра х-го варіанта тренажерної системи, що 

розраховується за наступними формулами [5]: 

1. Параметр, що характеризує ступінь подоби алгоритму діяльності, що 

відпрацьовується на тренажері, реальному 

 





j

i
ijij

j
jo KRby


11

 ,                                                       (11) 

 

де jb  - коефіцієнт значимості j-ої особи бойового розрахунку; 

Rij - коефіцієнт значимості i-ої операції в алгоритмі діяльності j-ої особи бойового 

розрахунку, причому 

 

1
1 1

 
 

 

j i
ijijj

j

KRb  ,                                                    (12) 

 

де ijK  -  коефіцієнт, що характеризує ступінь відповідності дій j-ої особи бойового 

розрахунку при виконанні i-ої операції на АРМ; 
  - кількість осіб бойових обслуг, що навчаються з використанням тренажерного 

засобу; 

j
  - число операцій в алгоритмі діяльності j-ої особи бойового розрахунку. 

2. Параметр повноти і якості відтворених навчально-інформаційних моделей 

розраховується по формулі  
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1
01 ,                                                          (13) 

 

де i  - коефіцієнт, що характеризує значимість відтвореного і-го типу навчально-

інформаційної моделі (у більшості випадків це очікувана частота появи i-ої учбово-

інформаційної моделі), ;1
1




n

i
i  

ki - коефіцієнт, що характеризує ступінь відповідності відтвореної навчально-

інформаційної моделі і-го типу необхідній; 

mi -  число реалізацій навчально-інформаційних моделей i-го типу досліджуваної тренажерної 

системи за етап підготовки осіб бойових обслуг; 
0

i
m  - число реалізацій навчально-інформаційної моделі i-го типу для підготовки осіб 

бойових обслуг до необхідного рівня; 

n - кількість типів навчально-інформаційної моделі [5]. 

Для розрахунку показника (13) складається перелік типів навчально-інформаційних 

моделей, що підлягають відтворенню. Цей перелік повинен враховувати повний діапазон 

усіх можливих інформаційних моделей, прогнозованих у ході бойової роботи для підготовки 

обслуг до необхідного рівня.  

3. Параметр повноти і якості об'єктивного контролю дій осіб бойових обслуг і 

управління процесом навчання розраховується за формулою  
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2 ,                                                                      (14) 

 

де r - кількість типів функцій контролю і управління; 

qi - коефіцієнт, що  характеризує  ступінь відповідності дидактичних функцій i-го типу 

до необхідних; 

il  - коефіцієнт, що характеризує значення функції i-го типу (у більшості випадків це 

очікувана частота використання i-ої функції), ;1
1




n

i
il  

 fi  - число реалізованих функцій i-го типу за визначений час; 

оf  - максимальна кількість функцій контролю і управління, яка необхідна при 

підготовці осіб бойових обслуг [5]. 

4. Параметр, що характеризує повноту циклу підготовки осіб бойових обслуг на 

тренажерному засобі 

 

,1
1 підг

дод

3 





n

i
i

t

t
by                                                               (15) 

 

де додt  - додатковий час підготовки з використанням бойових засобів; 

 tпідг - загальний час підготовки осіб бойових обслуг  для забезпечення необхідної якості 

діяльності; 

bi - коефіцієнт значимості i-ої задачі в загальній системі підготовки 











n

i
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1

1 ; 

n - число навчальних задач, що складають повний цикл підготовки [5]. 

Висновок. Таким чином, вибір раціонального варіанта побудови тренажерної системи 

інтенсивного навчання повинен здійснюватися на основі використання системи показників, 

що враховують динаміку тренувань обслуг по реалізації бойових можливостей у процесі 

знищення найбільш важливих цілей, а також при мінімальних витратах для досягнення 

необхідного рівня підготовки осіб бойових обслуг (операторів) автоматизованих КП 

Повітряних Сил. 

 
ЛІТЕРАТУРА: 

1. Михайленко А.П., Сніцаренко П.М., Михайленко О.А. Про особливості та перспективи 

імітації радіолокаційної обстановки в інформаційних системах ППО // Наука і оборона. – 1998. – №2. 

– С.67-91. 

2. Герасимов Б.М., Казанцев О.Ю. Методика комплексної оцінки і вибору раціонального 

варіанту тренажерно-імітаційного комплексу//Вісник ВІТІ НУТУ «КПІ», 2002 –  №3. –  С.23-28. 

3. Зараковский Г.М., Королев Б.А., Медведев В.И. и др. Введение в эрганомику. – М.: 

Советское радио, 1974. – 352 с. 

4. Воронин А.Н., Зиатдинов  Ю.К., Харченко А.В. и др. Сложные технические и эргатические 

системы: методы исследования. / Монография. – Харьков: Факт, 1997. –  240 с.  

5. Шибанов Г.П. Количественная оценка деятельности человека в системах человек-техника. –  

М.: Машиностроение, 1983. – 263 с. 

 

Рецензент: д.т.н., проф. Лєнков С.В. 



 92 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

УДК 629.039.58                                                                                  Гришин С.П. (ВІКНУ) 

 

ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ СИСТЕМ ЕНЕРГЕТИКИ 

 
Небезпека об’єктів енергетики у сучасних умовах стає надзвичайно великою саме через 

максимально високу концентрацію електричної та теплової енергії на об’єктах її генерування, 

та хімічної енергії безпосередньо у енергоносіях, яка вивільняється при техногенних 

катастрофах. Тому усі об’єкти систем енергетики у воєнний час безумовно можуть бути 

об’єктами вогневого ураження для ударної авіації і ракетних комплексів, а також об’єктами 

диверсійних дій з боку противника. 

У статті розглянуто стани «безпеки» та «небезпеки» систем енергетики, які складають 

«повну групу» станів системи щодо подій «наявності» чи «відсутності» загроз.  

Ключові слова: система енергетики, технологічні системи, енергоносії, функціональна 

стійкість, воєнна безпека стратегічних об’єктів. 

 

Опасность объектов энергетики в современных условиях становится чрезвычайно 

большой именно из-за максимально высокой концентрации электрической и тепловой энергии 

на объектах ее генерирования, и химической энергии непосредственно в энергоносителях, 

которая высвобождается при техногенных катастрофах. Поэтому все объекты систем 

энергетики в военное время безусловно могут быть объектами огневого поражения для ударной 

авиации и ракетных комплексов, а также объектами диверсионных действий со стороны 

противника. 

В статье рассмотрены состояния «безопасности» и «опасности» систем энергетики, 

которые составляют «полную группу» состояний системы относительно событий «наличия» 

или «отсутствия» угроз.  

Ключевые слова: система энергетики, технологические системы, энергоносители, 

функциональная стойкость, военная безопасность стратегических объектов. 

 
Danger of objects of power in modern conditions becomes extremely big because of as much as 

possible high concentration electric and thermal energy on objects of its generating, and chemical energy 

is direct in energy carriers which is liberated at technogenic accidents. Therefore all objects of systems of 

power in a wartime be unconditional can objects of fire defeat for shock aircraft and rocket complexes, 

and also objects of diversionary actions from the opponent. 

In article conditions of "safety" and "danger" of systems of power which make «full group» 

conditions of system concerning events of "presence" or "absence" of threats are considered.  

Keywords: power system, technological systems, energy carriers, functional firmness, military safety 

of strategic objects. 

 

Вступ. Об’єкти систем енергетики завжди відносять до об’єктів захисту 

(«відповідальності») найбільшої оперативно-стратегічної важливості, які є для противника 

одними з «першочергових» об’єктів знищення або захоплення. Фахівцями США досліджено, 

що диверсійна група з 7 осіб може паралізувати мільйонне місто діями саме по об’єктах 

систем енергетики.  

«Системи енергоносіїв» мають у складі, в основному, стаціонарні об’єкти здобичі 

сировини (чи термінали зовнішніх джерел), об’єкти переробки сировини (нафтоперегінні і 

хімічні підприємства) та об’єкти транспортування енергоносіїв (ЕН) (інфраструктура 

об’єктів «танкерного» залізничного і автомобільного транспорту та стаціонарних об’єктів 

трубопровідних магістралей). Комплекси об’єктів ЕН мають масштабне у просторі 

розташування та значну уразливість щодо деструктивного впливу. У випадку ураження 

даних об’єктів можливі масштабні руйнівні та екологічні наслідки, які пов’язані зі значними 

витратами сил, засобів і часу на їх ліквідацію.  
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«Системи електроенергетики» мають у своєму складі стаціонарні об’єкти накопичення 

ЕН (сховища пального, гідротехнічні споруди ГЕС), об’єкти генерування електроенергії (ЕЕ) 

(ТЕС, ГЕС, АЕС) та об’єкти транспортування і розподілу ЕЕ. Об’єкти накопичення ЕН 

мають значну уразливість щодо деструктивного впливу. Найбільш небезпечними у разі 

ураження об’єктами генерування ЕЕ є енергоблоки з ядерними реакторами АЕС. Наземні 

лінії електропередач, як об’єкти транспортування ЕЕ, найбільш уразливі щодо виведення їх з 

ладу та небезпечні для військ і населення при їх руйнуванні через виникнення масштабних 

пожеж при «короткому» замиканні в електромережах та ураження високою напругою. 

Кабельні лінії електропередач менш уразливі щодо руйнування, але застосовуються лише на 

невеликих відстанях передачі ЕЕ.  

«Системи теплоенергетики» мають у складі стаціонарні об’єкти ЕН (сховища 

пального), об’єкти генерування теплової енергії (ТЕ) – теплові електростанції (ТЕЦ) та 

об’єкти транспортування й розподілу ТЕ. Об’єкти накопичення ЕН мають значну уразливість 

щодо деструктивного впливу, у випадку ураження даних об’єктів можливі масштабні 

руйнівні та екологічні наслідки, які пов’язані зі значними витратами сил і засобів на їх 

ліквідацію. Об’єкти генерування та транспортування ТЕ також мають уразливість щодо 

деструктивного впливу, але насідки їх руйнування менш небезпечні. 

Трубопровідні магістралі (ТМ) військового призначення в останній час набули 

поширення у збройних силах розвинутих країн. Вони розгортаються під час воєнного стану 

для постачання військам (силам) основних енергоносіїв (пального) для військової техніки та 

інших оперативно-стратегічних об’єктів.   

Станції (пункти) забору (завантаження) енергоносіїв ТМ розгортаються на 

нафтопереробних підприємствах країни.  

Станції розподілу енергоносіїв розгортаються на наступних об’єктах: 

аеродроми тактичної та транспортної авіації ПС; 

пункти заправки рухомої військової техніки; 

військово-морські бази ВМС; 

об’єкти військово-промислового (оборонного) комплексу; 

об’єкти інфраструктури оперативно-стратегічного значення. 

Кожна «нитка» ТМ від станції забору до стацій розподілу уявляє собою збірний 

трубопровід, секція якого має діаметр навколо 12,5 см і довжину до декількох десятків 

метрів. Секції з’єднуються гнучким герметичним манжетом та укладаються спеціальною 

технікою на глибину до 0,5 м в ґрунт (до 0,5 км за годину) чи на поверхню  ґрунту (до 5 км за 

годину). Для підтримання потрібної продуктивності транспортування енергоносіїв вздовж 

«нитки» ТМ через кожні приблизно 50 км  розташовуються компресорні станції, пункти 

управління та забезпечення ресурсами. Під час транспортування трубопровід завантажується 

енергоносієм об’ємом приблизно 10 куб.м продукту на 1 погонний км, швидкість 

транспортування – до 25 км/год. ТМ визнана значно більш ефективним засобом постачання 

енергоносіїв в порівнянні з «танкерним» транспортуванням, тому буде й в майбутньому 

головним засобом постачання енергоносіїв військам (силам) під час проведення операцій. 

Але ТМ, через стаціонарне розташування своїх елементів системи у великому просторі, 

нажаль, має підвищену уразливість як саме «ниток» трубопроводів, так й станцій забору, 

компресорних станцій, станцій розподілу та пунктів управління й забезпечення.  

Викладення основного матеріалу. Таким чином, усі об’єкти систем енергетики у 

воєнний час безумовно можуть бути об’єктами вогневого ураження  для ударної авіації і 

ракетних комплексів, а також об’єктами диверсійних дій з боку противника. Вивід з ладу 

систем енергетики противником пов’язаний, по-перше, зі зривом забезпечення енергією 

об’єктів воєнно-економічного (оборонного) потенціалу, об’єктів усіх інших сфер діяльності 

країни та бойових дій угруповань військ (сил) в операціях, і, по-друге, з нанесенням 

величезних економічних втрат, виникненням екологічних наслідків для населення й 

навколишнього середовища. Небезпека об’єктів енергетики стає надзвичайно великою саме 

через максимально високу концентрацію хімічної енергії безпосередньо у енергоносіях, так і 
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електричної та теплової енергії на об’єктах її генерування, яка вивільняється при 

техногенних катастрофах. Тому вже є багато прикладів техногенних катастроф як в Україні, 

так й у світі, із загибеллю людей та багатомільярдними збитками як через знищення об’єктів, 

так і ліквідацію наслідків катастроф – пожежі та вибухи через аварії на вугільних шахтах, 

нафтопереробних підприємствах, трубопровідних магістралях (найбільш важка подія - вибух 

газу через витік з магістрального трубопроводу зі знищенням двох пасажирських потягів - 

Росія, 1989 р.), руйнування АЕС із радіоактивним забрудненням середовища (Чорнобиль, 

Фукусіма). Існує також величезний ризик техногенних катастроф на об’єктах зберігання 

великих об’ємів агресивних компонент ракетного палива (гептил та меланж), яке ще вкрай 

повільно утилізується. 

Практика експлуатації систем енергетики (СЕ) показує, що функції воєнної безпеки 

об’єктів систем енергетики не можуть покладатися на персонал, який має основну функцію 

експлуатації СЕ за призначенням, і потребують створення «системи (служби) воєнно-

екологічної безпеки», як підсистеми «забезпечення», з відповідними специфічними 

функціями.  

«Живучість» об’єкта (СЕ) є здатність збереження саме його «системної функції» при 

«деструктивному» на нього впливі. Проблема «живучості» систем підвищеного ризику щодо 

виникнення воєнної небезпеки в умовах «загроз» вимагає докладного розгляду окремих 

положень теорії воєнної безпеки на ґрунті «системного підходу». 

Вже існують науково «канонізовані» погляди [4] на визначення понять в галузі 

«безпеки» систем, але вони, нажаль, є евристичними і не мають підґрунтя саме системного 

підходу щодо системного аналізу «безпеки».  

«Загроза» є джерелом «небезпеки», але не її синонімом. Функціональною «загрозою» 

для складної системи даного призначення є виникнення умови переходу системи в стан 

«небезпеки», коли вона не спроможна відвернути власними силами неприйнятні (для її 

«існування») збитки через дію деструктивних факторів. Якщо на поточний момент часу не 

існує реальна можливість  виникнення неприйнятних збитків, то загроза є потенціальною, 

якщо існує – то реальною. Це надає додаткову ознаку стану «небезпеки» системи – 

«потенційна небезпека» чи «реальна небезпека». Потенційна загроза пов’язана з 

«відкладеним» у часі ризиком, реальна – з наявним.   

Так, вивід з ладу об’єктів СЕ можливим деструктивним впливом при відсутності 

підсистеми «запобігання й захисту» є реальною загрозою, яка усувається створенням даної 

підсистеми. Недосконалість підсистеми «запобігання й захисту» СЕ (можлива її «відмова») 

при реальному деструктивному впливі є потенційною загрозою, яка усувається її 

вдосконаленням (максимізацією ефективності підсистеми). 

Досягнення системою  у стані небезпеки спроможності відвернути неприйнятні збитки 

є усуненням загрози, коли виникає умова переходу системи у стан «безпеки»  

Таким чином, якщо система воєнної безпеки (ВБ) СЕ спроможна відвернути 

неприйнятні збитки, то над-система «СЕ» знаходиться у стані «безпеки», тобто «відсутності 

загрози». Очевидно, стани «безпеки» та «небезпеки» складають «повну групу» станів 

системи СЕ щодо подій «наявності» чи «відсутності» загроз.  

Розглянемо ВБ системи енергетики як стохастичну систему.  

Очікувані збитки при «небезпеці» (виникненні загроз) для СЕ поділяються на «воєнні», 

«технічні» та «екологічні». «Воєнні» збитки вимірюються зниженням оперативно-

стратегичної важливості (ОСВ) СЕ при вогневому ураженні або захопленні об’єктів СЕ 

противником. «Технічні» збитки вимірюються зниженням оперативно-стратегичної 

важливості СЕ при аваріях (катастрофах) техногенного походження на об’єктах СЕ. 

«Екологічні» збитки СЕ вимірюються екологічними наслідками вогневого ураження чи 

надзвичайних ситуацій техногенного походження на об’єктах СЕ. 

Оперативно-стратегична важливість для СЕ багатьма розвиненими країнами 

розуміється як вартість об’єктів системи (при їх втраті) чи вартість їх відновлення (при 

руйнуванні). Воєнний аспект ОСВ припускає її оцінку кількісною мірою «впливу» СЕ на 
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утримання стану воєнної безпеки Збройними Силами країни; для систем воєнної безпеки 

країни, тому ОСВ доцільно вимірювати безрозмірним показником ( 1000 С ), значення 

якого є, як правило, експертною оцінкою.  

Система енергетики щодо її воєнної безпеки розглядається як «стохастична система», 

яка  може перебувати в наступних станах (рис. 1) : 

 
Рис. 1. Граф станів й переходів стохастичної системи СЕ 

 

Sб  - стан, коли СЕ здатна відвернути неприпустимі для її існування збитки власним 

ресурсом (ознака стану - «повна безпека»); 

Sп - стан, коли СЕ не здатна відвернути неприпустимі для її існування потенційні 

збитки власним ресурсом  (ознака стану – «потенційна небезпека»); 

Sр  - стан, коли СЕ не здатна відвернути неприпустимі для її існування реальні збитки 

власним ресурсом (ознака стану – «реальна небезпека»). 

Множина даних станів складає так звану «повну групу», для якої сума ймовірностей 

перебування СЕ в кожному відповідному стані (Рб, Рп, Рр ) дорівнює одиниці. 

У поточному часі СЕ знаходиться в одному з перелічених станів, змінюючи їх 

випадковим чином як по «напрямку», так і по «моменту часу», за дією струмів випадкових 

подій: 

«виникнення реальної загрози» з темпом у часі λбп; 

«усунення реальної загрози» з темпом у часі λрб; 

«виникнення потенційної загрози» з темпом у часі λбп; 

«усунення потенційної загрози» з темпом у часі λпб; 

«перетворення потенційної загрози в реальну» з темпом у часі λпр; 

«перетворення реальної загрози в потенційну» з темпом у часі λрп. 

Струми подій із «загрозами» вважаються «пуассоновськими», причому інтенсивності 

подій «виникнення (чи збільшення) загрози» визначаються зовнішніми факторами, а подій 

«усунення (чи зменшення) загрози» - внутрішніми факторами, пов’язаними з 

«можливостями» системи щодо «середніх» витрат часу τ на усунення реальної (чи 

потенційної) загрози – 

 

).τ/1(λ);τ/1(λ);τ/1(λ рпрппбпбрбрб                             (1) 

 

Тому СЕ з розглянутим внутрішнім процесом зміни «станів» типу «неперервний 

ланцюг Маркова» слід вважати «стохастичною системою» щодо її функціональної сталості. 

Проаналізуємо дану стохастичну систему .  
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Користуючись графом «станів і переходів» (рис.1.), складемо систему диференційних 

рівнянь Колмогорова для темпів («швидкості у часі») зміни ймовірностей станів (Sб, Sп, Sр ) 

при зміні станів з відомими темпами переходів (λ) для системи – 

).t(р)λλ()t(рλ)t(рλ
dt

dp

)t(рλ)t(р)λλ()t(рλ
dt

dp

)t(рλ)t(рλ)t(р)λλ(
dt

dp

ррпрбппрббр
п

ррпппрпбббп
п

ррбппбббрбп
б







                             (2) 

 

Запишемо умову «стаціонарності» процесу переходів (для t ), коли похідні за 

часом обертаються в нуль і поточні ймовірності станів досягають відповідних 

асимптотичних значень (Рб, Рп, Рр); тобто  – 
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0PλP)λλ(Pλ

0PλPλP)λλ(
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                                                      (3) 

 

Дана система лінійних рівнянь є несумісною, бо сума будь-яких двох з них дорівнює 

третьому. Тому виключимо з даної системи, наприклад, останнє (трете) замість якого додамо  

рівняння «повноти» даної множини станів;  одержимо  

0PλP)λλ(Pλ

0PλPλP)λλ(

ррпппрпбббп

ррбппбббрбп




 

                          1PPP рпб  .                                                            (4) 

Вирішуємо дану систему рівнянь (методом Крамера). 

Детермінант системи – 
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 ,                                             (5) 

часткові детермінанти (для стовпчика «вільних» членів системи рівнянь) відповідно – 
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Остаточно рішенням даної системи рівнянь є «асимптотичні» значення ймовірності 

перебування системи в кожному стані – 

).Δ/Δ(P),Δ/Δ(P),Δ/Δ(P брппбб                                 (9) 

 

Саме значення імовірності Рб слід вважати оцінкою «живучості», а значення Рр – 

оцінкою «вразливості»  системи. 

Якщо дана система енергетики має оперативно-стратегічну важливість AS, то завдяки 

«повноті групи подій» (станів «безпеки» та «небезпеки» СЕ) математичне очікування 

відвернених системою ВБ збитків – 

 

ASPVS б  ,                                                                (10) 

 

і математичне очікування нанесених системі збитків («ризик»)-  

 

ASPWS н  .                                                                 (11) 

 

Висновки: Таким чином, функцією системи воєнної безпеки систем енергетики є 

відвернення воєнних загроз «над-системи» СЕ. Тому й виникає актуальна (пріоритетна) 

проблемна воєнно-наукова задача створення максимально ефективної підсистеми воєнної 

безпеки систем енергетики.  
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УДК 621.396.4                                                            Валуйський С.В. (ІТС НТУУ «КПІ») 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ РЕТРАНСЛЯТОРІВ ДЛЯ 

ПІДВИЩЕННЯ СТРУКТУРНОЇ НАДІЙНОСТІ БЕЗПРОВОДОВИХ ЕПІЗОДИЧНИХ 

МЕРЕЖ 

 
У роботі представлений аналіз надійності структур безпроводових епізодичних мереж із 

застосуванням повітряних ретрансляторів. Наведено розрахунок інформаційних характеристик 

для структур, що розглядаються. Показано, що надійність таких мереж залежить не тільки 

від надійності структурних з’єднань, а й від інформаційних характеристик мережі.  

Ключові слова: безпроводові епізодичні мережі, повітряні ретранслятори, структурна 

надійність, пропускна здатність, затримка передачі пакетів. 

 

В работе представлен анализ надежности структур беспроводных эпизодических сете с 

применением воздушных ретрансляторов. Приведен расчет информационных характеристик 

для рассматриваемых структур сети. Показано, что надежность таких сетей зависит не 

только от надежности структурных соединений, а и от информационных характеристик 

сети. 

Ключевые слова: беспроводные эпизодические сети, воздушные ретрансляторы, 

структурная надежность, пропускная способность, задержка передачи пакетов. 

 

This paper presents a reliability analysis of structures of wireless ad-hoc networks with the use of 

aerial relays. The calculation of the information characteristics for the considered network structures was 

presented. It is shown that the reliability of such networks depends not only on the reliability of structural 

connections, and also on the information characteristics of the network. 

Keywords: wireless ad-hoc networks, aerial repeaters, structural reliability, throughput, packet 

delay. 

 

Вступ. Громіздкість та немобільність стаціонарної мережної інфраструктури зумовлює 

розвиток такого виду телекомунікаційних мереж, як беспроводові епізодичні мережі (БЕМ) 

або ж радіомережі із самоорганізацією. Швидка зміна розташування вузлів мережі 

призводить до швидкої зміни й структури мережі, що ускладнює оцінку та забезпечення 

надійності таких мереж. Також наявність структурного зв’язку між вузлами ще не гарантує 

негайного утворення з’єднання, оскільки структурні елементи цього зв’язку можуть бути 

зайнятими для обміну інформації іншими абонентами. Тому виникає актуальна наукова 

проблема забезпечення потрібної структурної надійності (зв’язності) БЕМ в умовах швидкої 

зміни структури та з урахуванням функціональних характеристик мережі. Одним із способів 

вирішення цієї задачі може бути використання повітряних ретрансляторів (ПР), роль яких 

можуть грати безпілотні літальні апарати [1]. В работах [2,3] проводився аналіз надійності 

структур БЕМ із використанням одного ПР. Метою ж даної роботи є дослідження 

ефективності застосування множини ПР для підвищення структурної надійності БЕМ. Для 

досягнення зазначеної мети поставлено наступні задачі дослідження: 1) провести оцінку 

надійності різноманітних структур БЕМ із використанням множини ПР; 2) визначити 

інформаційні показники для зазначених структур БЕМ. 

Аналіз надійності структур БЕМ із використанням ПР. Нехай задано декілька 

елементарних структур БЕМ різноманітного типу, у тому числі із використанням ПР (рис.1). 

На рис.1 ПР позначені зірочками, а мобільні абоненти (МА) мережі – крапками. Будемо 

вважати, що всі вузли мережі абсолютно надійні, і при цьому надійність кількісно 

оцінюється із використанням функції надійності, тобто ймовірності безвідмовної роботи p 

протягом заданого інтервалу часу [0,t]. В даному випадку p=1. З’єднання МА-МА, МА-ПР та 

ПР-ПР рівнозначні та мають однакові значення функції надійності p<1.  

Для оцінки надійності кожної з наведених на рис.1 структур будемо використовувати 

показники структурної зв’язності (СЗ) PАВ, яка враховує лише взаємну радіо видимість 
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вузлів, та інформаційної зв’язності (ІЗ), яка враховує ще й зайнятість канального ресурсу 

з’єднання (визначається пропускною здатністю протоколу множинного доступу).  

 

 
 

Рис. 1. Приклади структур БЕМ із використання ПР 

 

Застосовуючи формули для послідовного та паралельного з’єднання ненадійних 

елементів, а також метод розкладання Шеннона-Мура [4], отримаємо наступні залежності СЗ 

від надійності з’єднання для різноманітних варіантів структури БЕМ: 
3pPa

AB  , 
345 pppPб

AB  , 
34567 22 pppppPв

AB  , 
345678 24213144 ppppppP г

AB  . 

 

Використовуючи вище вказані залежності PАВ(p), побудуємо графіки, що відповідають 

кожній структурі БЕМ (рис. 2а). Застосовуючи протокол гнучкого множинного доступу з 

контролем несучої (МДКН) для кожного з’єднання мережі, їх пропускна здатність складе 0,5 

при інтенсивності трафіку G=1 та максимальній середній затримки передачі a=0,01 [5]. В 

цьому випадку графіки залежності ІЗ QАВ від надійності з’єднання (p*0,5) будуть мати 

наступний вигляд (рис. 2б).  

Аналізуючи графіки на рис. 2 при надійності з’єднання, наприклад, 0,8, можемо бачити, 

що значення ІЗ менше відповідних значень СЗ. Таким чином, можемо зробити висновок, що 

ймовірність зв’язності вузлів мережі істотно залежить не тільки від надійності радіоліній 

зв’язку, а й від ймовірності наявності в даний момент вільного канального ресурсу. 

Також, аналізуючи вище вказані графіки (при надійності з’єднання 0,8) можемо бачити, 

що більшу надійність мають структури типу «б», «в» та «г», що відповідають структурам із 

використанням ПР. При чому найбільший виграш в надійності (приблизно 66%) дає 

структура «г», що відповідає структурі з двома ПР, зв’язаними між собою. Таким чином, 

можемо говорити про ефективність застосування множини ПР для підвищення структурної 

надійності БЕМ, при чому більш ефективно будувати БЕМ із використанням множини БЕМ 

на основі міжстанційних ліній зв’язку. 

Також практичний інтерес представляє розрахунок інформаційних характеристик, 

таких як пропускна здатність (ПЗ) та середня затримки передачі пакетів, в мережах із 

множиною ПР, що дасть змогу оцінити ефективність функціонування запропонованих 

структур БЕМ. 
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а) б) 

 

Рис. 2. Графіки залежності СЗ (а) и ІЗ (б) від надійності з’єднання 

 

Розрахунок інформаційних характеристик для БЕМ із використанням множини 

ПР. В даному розділі пропонується розрахунок ПЗ та середньої затримки передачі 

інформаційних пакетів між вузлами AB для структур БЕМ типу «а» та «г» (рис. 1). При чому 

припускаємо, що інформація може передаватися шляхом ретрансляції, як через мережу МА 

(на відміну від структури, зображеної на рисунку, між вузлами AB може бути і більш ніж два 

проміжних вузла), так і через мережу повітряних ретрансляторів ПР1-ПР2. Також 

припускається, що всі МА розташовані на однаковій висоті від земної поверхні (h=0) та 

мають однаковий фіксований радіус радіо видимості r. ПР у свою чергу розташовані на 

однаковій висоті H від рівня землі та мають однаковий радіус радіо покриття земної поверхні 

R, та при цьому знаходяться в зоні взаємної радіо видимості (керуючи, наприклад, рівнем 

потужності передавача). Таким чином ми маємо справу з багатоланковими мережами 

наземних та повітряних ретрансляторів. Тому спочатку необхідно визначити величину 

інформаційних характеристик одної ланки мережі. Припускаючи, що у всіх каналах (ланках) 

мережі застосовується гнучкий МДКН, вираз для ПЗ на одній ланці матиме наступний 

вигляд [5]:  

)exp()21(

)exp(

aGaG

aGG
S




 ,                                                         (1) 

де G – інтенсивність надходження пакетів (сумарний трафік), що вимірюється їх 

кількістю за час передачі пакету Т; а – максимальний час розповсюдження радіосигналу від 

абонента до ретранслятора, нормоване за Т. 

В даному випадку під пропускною здатністю ланки S розуміється середня швидкість 

передачі пакетів, що вимірюється кількістю пакетів переданих безконфліктно за час Т. 

Припускаючи, що всі МА знаходяться на одній прямій між вузлами AB та максимально 

віддалені один від одного у межах радіусу r, тоді мінімальна кількість ланок МА-МА між 

вузлами AB становитиме 1








r

x
, де x – відстань між вузлами АВ. Тоді, припускаючи, що 

Lс

mFr
a




 , де с – швидкість розповсюдження сигналу, м/с; L – довжина пакету, біт; F – 

смуга частот одного каналу, Гц; m – коефіцієнт використання смуги частот, отримаємо 

наступний вираз для ПЗ послідовного багатоланкового з’єднання МА-МА між вузлами АВ: 
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Припускаючи, що можливо організувати наскрізне з’єднання (моноканал) між вузлами 

AB через мережу ПР (А-ПР1-ПР2-В) у випадку успішного доступу до середовища, тоді 

сумарний шлях проходження сигналу згідно рис. 1г становитиме RxRHx 22 22
1  . 

У випадку, якщо вузли AB знаходяться у зоні покриття одного ПР, тоді сумарний шлях 

проходження сигналу становитиме 22
2 2 RHx  . Тоді вираз для ПЗ з’єднання AB через 

мережу ПР становитиме: 
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Тоді загальна ПЗ паралельного з’єднання вузлів АВ матиме наступний вигляд: 

)()()(, xSxSxS ПРМАПРMA  .                                                  (4) 

Для розрахунку затримки передачі пакетів при гнучкому МДКН скористаємось 

наступним спрощеним виразом [5]: 
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де PI – ймовірність вільного стану радіоканалу; Х – нормований за Т середній час 

затримки перед повторною передачею (Х >>T). 

Покладаючи, що 
)exp()21(

1
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 , та з урахуванням виразів (2) і (3) 

отримаємо відповідні вирази для середньої затримки передачі через мережу МА та мережу 

ПР відповідно: 
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Покладаючи, що навантаження G рівномірно розподілена між мережами МА і ПР та 

одночасно можуть передаватися два пакета, тоді середня затримка передачі одного пакету 

становитиме: 
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Підставляючи наступні вихідні дані: H=100м, r=100м, m=2, F=3*10
5
Гц, L=1000біт, 

G=15, c=3*10
8
м/с, X=2, R=200м у вирази (2),(3),(4),(6),(7),(8) отримаємо наступні графіки 

залежності ПЗ та середньої затримки передачі між вузлами АВ від відстані між ними (рис. 

3,4).  

Аналізуючи отримані графіки, можемо бачити, що ефективність функціонування 

структури типу «г» (одночасне використання мережі ПР та МА) обмежена геометричними 

розмірами мережі (відстанню між абонентами AB). По ПЗ (рис. 3) така структура ефективна 

на відстані до 4-5км, а по середній затримці передачі (рис.4) – лише на відстані до 1,75км. Це 

зумовлено тим, що із зростанням відстані між вузлами AB зростає також і кількість ділянок 

ретрансляції між МА та, як наслідок, швидко падає ПЗ та зростає затримка передачі пакетів з 

кінця в кінець. Тому при перевищенні деякого граничного значення затримки пропонується 

переходити до іншої структури організації передачі інформації, наприклад, тільки через 

мережу ПР (структура типу «а»), що може бути врахованим на мережному рівні в 

протоколах маршрутизації. 

 

 
Рис. 3. Графіки залежності пропускної здатності між вузлами АВ для різноманітних 

структур БЕМ 

 

 
Рис. 4. Графіки середньої затримки передачі між вузлами АВ для різноманітних 

структур БЕМ 
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Висновки. Таким чином, в роботі були проаналізовані структури БЕМ різного типу. 

Найбільш надійними з точки зору структурної зв’язності виявилися структури із 

застосуванням ПР на основі міжстанційних ліній зв’язку. Однак ефективність 

функціонування БЕМ, побудованих згідно таких структур, обмежена інформаційними 

показниками, такими як пропускна здатність та середня затримка передачі пакетів в каналі. 

Тому вибір оптимального шляху для найбільш ефективної передачі інформації повинен 

здійснюватись динамічно у процесі функціонування мережі на основі поточних значень 

інформаційних показників. Це може бути передбачено спеціальними процедурами в 

протоколах маршрутизації, що є предметом подальшого дослідження. 
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УДК 004.9                                                                                     Волинець Д.О. (НАДПСУ) 

 

ПІДХОДИ ДО РАНЖУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПОШУКУ ТЕКСТОВИХ 

ДОКУМЕНТІВ В КОРПОРАТИВНІЙ ПОШУКОВІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ 

ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 
У статті автором розглянуто основні методи ранжування текстових документів. З 

метою реалізації в корпоративній пошуковій системі ДПСУ запропоновано використати міру 

TF-IDF. Між тим, із урахуванням особливостей функціонування корпоративної інформаційної 

системи ДПСУ запропоновано для визначення значення TF використати модифікований 

алгоритм індексації масиву текстових документів, а значення IDF визначити із використанням 

методу експертних оцінок. Крім цього, із метою визначення «ваги» терміну або фрази, 

запропоновано вдосконалити відомий метод індивідуального анкетування експертів за рахунок 

автоматизації процесу формування попереднього переліку слів та фраз в порядку частоти їх 

використання в текстових документах. 

Ключові слова: корпоративна пошукова система, ранжування текстових документів, 

логічний метод ранжування, ранжування на основі вектору документу, реалістичні моделі 

ранжування, метод експертних оцінок, метод індивідуального анкетування, тезаурус пошукової 

системи.  

 

В статье автором рассмотрены основные методы ранжирования текстовых документов. 

С целью реализации в корпоративной поисковой системе ГПСУ предложено использовать меру 

TF-IDF. Между тем, с учетом особенностей функционирования корпоративной 

информационной системы ГПСУ, предложено для определения значения TF использовать 

модифицированный алгоритм индексации массива текстовых документов, а значение IDF 

определять с использованием метода экспертных оценок. Кроме этого, с целью определения 

«веса» слова или фразы, предложено усовершенствовать известный метод индивидуального 

анкетирования экспертов за счет автоматизации процесса формирования предварительного 

перечня слов и фраз в порядке частоты их использования в текстовых документах. 

Ключевые слова: корпоративная поисковая система, ранжирования текстовых 

документов, логический метод ранжирования, ранжирование на основе вектора документа, 

реалистичные модели ранжирования, метод экспертных оценок, метод индивидуального 

анкетирования, тезаурус поиска. 

 

In the article the author examines the main methods of ranking of text documents. In order to 

implement the corporate search engine SBS proposed to be used as TF-IDF. Meanwhile, taking into 

account the peculiarities of the corporate information system SBS proposed to determine the value TF 

modified algorithm using array indexing text documents, and the IDF values determine the method of 

expert evaluations. Moreover, in order to determine the "weight" term or phrase suggested to improve the 

known method of individual questioning of experts by automating the process of forming the preliminary 

list of words and phrases in order of frequency of use in text documents. 

Keywords: corporate search engine ranking of text documents, the logical method of ranking, 

ranking-based vector document model realistic ranking method of expert evaluations, the method of 

individual questioning, thesaurus search engine. 

 

Постановка проблеми. На етапі розробки корпоративної пошукової системи 

Державної прикордонної служби України (ДПСУ) однією з часткових задач є визначення 

методів, які будуть використані при ранжуванні отриманих в результаті пошуку текстових 

документів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної 

проблеми і на які спирається автор. Аналізуючи такі корпоративні пошукові системи як: 

Google Search Appliance, Google Mini, Google Desktop, Оne box, K2 Enterprise, iPhrase, 

DtSearch Network, Search Enterprise, Следопыт Корпоративный, Ищейка Сервер, SearchInform 

Corporate Edition та інші, ми прийшли до висновку що в їх функціонуванні можна виділити 
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два процеси: індексація інформації на ресурсах корпоративної мережі та обробка запита 

користувача з подальшим виводом результату. 

В загальному вигляді процес індексації виглядає наступним чином.  Будь яка пошукова 

машина утворює власну область пошуку, тобто обробляє документи та формує індекс цих 

документів – організовану структуру, яка містить дані про оброблені документи.  

Формально процес індексації може бути представлений функцією: I:U→R , де U – 

універсум, який містить документи серед яких буде здійснюватися пошук, а R – тезаурус 

(множина слів та фраз) пошукової системи. 

Тезаурус має вигляд:  nd  1/R d , де кожне d  є документом, а d – унікальним 

ідентифікатором цього документу (DOCID). 

Крім цього треба зауважити, що функція І застосовується до підмножини U   множити 

U, тому, що пошук здійснюється лише по документам корпоративної мережі, тобто 

R=I(U  ). Це обумовлено тим, що множина U, тобто універсум, це безмежна множина, 

стосовно корпоративної інформаційної системи ми використовуємо підмножину U  , в ІІТС 

ДПСУ вона складає біля 30 Тбайт, фізично текстові документи, по яких буде проводитися 

пошук, розміщені на біля 600 серверах баз даних, файлових серверах, серверах відомчої 

електронної пошти та WEB-серверах [1]. 

У подальшому саме індекс використовується для пошуку документів у відповідності до 

запиту. Далі, у відповідності до певного методу, програма обробляє запит по ключовому 

слову або фразі та виводить користувачу перелік документів, в яких присутня зазначена 

ключова фраза або слово. 

В формальному вигляді процес пошуку може бути представлений як програмний 

продукт, який реалізує перетворення S: ф , де   - пошуковий запит, а ф – результат 

пошуку, який являє собою впорядкований набір окремих документів, що виводиться 

користувачу в якості результату пошукових дій [1]. 

Отримані в ході пошуку документи виводяться користувачу у вигляді переліку, який 

формується згідно релевантності знайдених документів, тобто по ступеню відповідності 

отриманого результату введеному запиту.  

Постановка завдання. Саме на цьому етапі виникає завдання ранжування отриманих 

результатів. 

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є аналіз існуючих методів 

ранжування з метою вибору найбільш ефективного для застосування у корпоративній 

пошуковій системі Державної прикордонної служби України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В загальному випадку функція 

ранжування пошукової системи обирається наступним чином:  

Rel (ф) =P(ф, )q(ф),                                                       (1) 

де:  P(ф, ) – показник документу ф для запиту  , 

      q(ф) – якісна функція від ф. 

Якісна функція q(ф) може включати в себе як внутрішні фактори документу (inter-page 

factors), наприклад дата видання, автор документу, відношення документу до інших за 

допомогою гіперпосилань та ручне втручання (для корпоративної інформаційної системи 

ДПСУ не актуально), так і зовнішні фактори – інформаційний зміст. 

Отже розглянемо методи визначення P(ф, ).На сьогоднішній день існує три основні 

методи ранжування: логічний метод ранжування, метод ранжування на основі вектору 

документу, реалістичні методи ранжування. 

Логічний метод ранжування. Даний метод є найбільш тривіальним методом и являє 

собою найпростішу пошукову систему, яка приймає значення P(ф, )=1, в результаті чого 

вона має Rel (ф)=q(ф). Відповідно всі документи тезаурусу, в яких буде фігурувати слово 

або фраза з пошукового запиту будуть однаково релевантні.  
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Даний метод використовується під час пошуку документу на локальному комп’ютері, в 

так званих локальних пошукових системах. В пошукових системах мережі Internet та 

корпоративних пошукових системах не використовується [1, 2].  

Ранжування на основі вектору документу. Для визначення важливості слова 

(терміна) в пошукових системах дуже часто використовується статистична міра TF-IDF – 

алгоритм, який запропонований Дж. Солтоном у 1979 році. 

TF-IDF,                                                                 (2) 

де, TF – відношення числа появ деякого слова (фрази) до загальної кількості слів в 

документі.  

TF 
N

n   ,                                                           (3) 

де, n - число появ слова (терміна) в документі, а в знаменнику – загальна кількість слів 

даного документу. 

IDF – інверсія частоти, з якою деяке слово (термін) зустрічається в документах 

колекції. Облік  IDF зменшує вагу слів та термінів яки мають широке застосування. 

IDF=log
 id

D
,                                                     (4) 

де, в чисельнику – кількість документів, а в знаменнику – кількість документів, в яких 

зустрічається   коли in  0 [3, 4]. 

Міра TF-IDF використовується для представлення документів колекції у вигляді 

числових векторів, які відображають важливість використання кожного слова з набору слів 

(термінів) (кількість слів набору визначає розмірність вектора) в кожному документі.  

Подібна модель дає можливість порівнювати тексти, порівнюючи їх вектори, в будь-

якій з відомих метрик. 

Реалістичні моделі ранжування. Більшість пошукових систем використовують 

поліпшену модель вектора документу. Одним з них є метод OKPI BM 25, в якому рейтинг 

документу обчислюється за формулою [5]: 

                          (5)

 

де, k =1,2; 

b =0,75; 

d - довжина документу ф (кількість слів в документі); 

d  - середня довжина всіх документів. 

Дана функція робить спробу нормалізувати рейтинг документів виходячи з їх довжини 

[5]. 

Наступним вдосконаленим варіантом є функція OKPI BM 25F, в якій функція, яка 

ранжує, розділяється на частини відносно полів документу (заголовок, посилання, основний 

зміст). 

Але не дивлячись на всі переваги реалістичних моделей ранжування в них є істотний 

недолік, а саме – процедура підрахунку частоти входжень слів в документі може дати 

помилкові дані, оскільки кількість слів підраховується  за усередненими даними, і це 

потребує використання корегуючих коефіцієнтів. Ці методи актуальні для 

неконтрольованого середовища, прикладом якого є WEB-простір мережі Internet. 

На основі розглянутих методів ранжування результатів пошуку, на нашу думку, метод 

ранжування на основі вектору документу є більш ефективним для реалізації в корпоративній 

пошуковій системі ДПСУ. Між тим, ми не можемо прийняти його в «чистому» вигляді через 

відсутність нечіткого порівняння слів при обчисленні значення TF. 

Детально обчислення значення TF із врахуванням нечіткого порівняння слів та фраз, а 
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також опис модифікованого алгоритму індексації масиву текстових документів ДПСУ нами 

розглянуто в роботі [6]. 

Крім цього, враховуючі те, що корпоративна інформаційна система ДПСУ є 

контрольованим середовищем із фіксованою кількістю вузлів та використанням в 

документах служби стандартної відомчої термінології, пропонується значення IDF визначати 

із використанням модифікованого методу експертних оцінок. 

Для вирішення даної задачі було обрано групу експертів із числа науково-

педагогічного складу Національної академії Державної прикордонної служби України, які 

володіють необхідними для оцінки поставлених в дослідженні питань знаннями, досвідом та 

професійною інтуїцією.   

Обраним експертам, із використанням методу індивідуального анкетування, було 

запропоновано визначити «вагу» ключових слів та фраз з масиву нормативних та 

розпорядчих документів ДПСУ за напрямками: прикордонна служба, прикордонний 

контроль, зв'язок та інформатизація та логістика. 

Перелік слів та фраз, для аналізу експертами, був попередньо сформований машинним 

шляхом із використанням модифікованого алгоритму для визначення значення TF. В 

результаті роботи алгоритму ми отримали перелік слів та фраз за частотою їх використання в 

службових документах ДПСУ.  

Після обробки анкет експертами був сформований тезаурус корпоративної пошукової 

системи ДПСУ, в якому терміни та фрази були визначені в порядку їх частоти та «ваги». 

Висновки з даного дослідження. Таким чином, в роботі розглянуто основні методи 

ранжування текстових документів, які реалізовані в сучасних корпоративних пошукових 

системах. З метою реалізації в корпоративній пошуковій системі ДПСУ запропоновано 

використати міру TF-IDF. Між тим, із урахуванням особливостей функціонування 

корпоративної інформаційної системи ДПСУ запропоновано для визначення значення TF 

використати модифікований алгоритм індексації масиву текстових документів, а значення 

IDF визначити із використанням методу експертних оцінок та використанням методу 

нечіткого порівняння слів. 

Крім цього, із метою визначення «ваги» терміну або фрази, в статті запропоновано 

вдосконалити відомий метод індивідуального анкетування експертів за рахунок 

автоматизації процесу формування попереднього (стартового) переліку слів та фраз в 

порядку частоти їх використання в текстових документах. 
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ЗАДАЧА УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ ДАНИХ В ПЕРСПЕКТИВНИХ 

 МОБІЛЬНИХ РАДІОМЕРЕЖАХ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 
У статті здійснено постановку задачі управління потоками даних у мобільних 

радіомережах з динамічною топологією, визначено об’єкт та предмет досліджень, а також 

запропонована схема системного аналізу і синтезу методів управління потоками даних в 

перспективних мобільних радіомережах військового призначення. 

Ключові слова: управління потоками даних, мобільна радіомережа, динамічна топологія. 

 

В статье осуществлена постановка задачи управления потоками данных в мобильных 

радиосетях с динамической топологией, определены объект и предмет исследований, а также 

предложена схема системного анализа и синтеза методов управления потоками данных в 

перспективных мобильных радиосетях военного назначения.  

Ключевые слова: управление потоками данных, мобильная радиосеть, динамическая 

топология. 

 

In the article the statement of a problem of management by data flows in mobile radio networks 

with dynamic topology is carried out, the object and a subject of researches are defined, and also the 

scheme of the system analysis and synthesis of management methods by data flows in perspective mobile 

military-oriented radio networks is offered.  

Keywords: management of data flows, a mobile radio network, dynamic topology. 

 

Актуальність досліджень. Сучасний бій характеризується високою маневреністю, 

напруженістю та швидкоплинністю, різкими змінами обстановки та різноманітністю 

способів ведення, а також розгортанням бойових дій на великих територіях, як на землі так і 

в повітрі. Масове оснащення військ новітніми видами озброєння та техніки привело до того, 

що успіх на полі бою став досягатися тільки завдяки узгодженню зусиль всіх підрозділів та 

частин, які приймають участь у бойових діях. В таких умовах стало зрозуміло, що 

відсутність новітніх засобів зв’язку, які працюють за принципом „зв'язок  в будь-якому місці 

і в будь-який час” – це неефективне рефлексивне управління підлеглими формуваннями, 

відсутність достовірної та своєчасної розвідувальної інформації і, як наслідок, несвоєчасне 

відпрацювання команд бойового управління [1]. 

У зв’язку з цим, в ЗС розвинених у військовому відношенні держав світу проводяться 

глибокі якісні перетворення, стосовно розробки сучасних систем бойового управління, 

зв'язку та розвідки. Вже в ході війни в Іраку в 2003 році, замість простого радіозв’язку, для 

управління коаліційними військами використовувалися безпровідні інформаційні мережі, які 

дозволили отримувати не тільки формалізовані повідомлення про знищені цілі чи втрати 

власних сил, але і відео зображення з місця бойових дій, інформацію з розвідувальних 

безпілотних літальних апаратів та ін. [2]. 

Основою нових систем бойового управління військами є комплекси програмно-

технічних засобів, об’єднаних у єдину мережу добре інформованих, але географічно 

рознесених сил, головними компонентами яких є:  

 високоефективна „інформаційна площина”, призначена для отримання всієї 

необхідної інформації, в тому числі від мережі сенсорів (засобів розвідки);  

 високоточна зброя;  

 високоефективна система управління та командування;  

 надійна інформаційно-комунікаційна мережа для зв’язку джерел інформації 

(розвідки), органів управління та засобів ураження, що забезпечить доведення до учасників 

військових операцій достовірної та повної інформації про обстановку в режимі реального 

часу. 
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В цілому, зміст „мережі” чи „мережевого принципу” полягає в тому, що 

найважливішим елементом всієї моделі управління військами є „обмін інформацією” – 

максимальне розширення форм і способів отримання цієї інформації, доступу до неї та її 

розподіл. Тому, враховуючи досягнення в області побудови тактичних систем зв’язку 

розвинених у військовому відношенні країн світу, в програмі розвитку військ зв’язку ЗС 

України до 2015 року передбачене створення багаторівневої мобільної компоненти (МК) 

мереж зв’язку військового призначення [4]. Інтенсивний розвиток інформаційних та 

телекомунікаційних технологій дозволив запропонувати у якості основи перспективної МК 

використання мобільних радіомереж (МР) – мереж радіозв’язку загального користування, що 

будуються за технологією MANET (Mobile Ad-Hoc Networks) [5, 6].  

Під вузлом МР відповідного рівня МК розуміється термінал (сенсорний пристрій, 

переносний комп'ютер, робот, мобільна базова станція та ін.) оснащений радіомодемом, який 

одночасно виконує функції кінцевого пристрою та маршрутизатора. Основною особливістю 

МР є те, що всі вузли мобільні і мають можливість самоорганізуватися в мережу без завчасно 

розгорнутої інфраструктури. Інформація, яка циркулює в МР у режимі реального часу, 

передається в оптимальному для сприйняття вигляді – графіки, текст, таблиці, 

відеозображення. Це дозволить командиру мати повну уяву про дії підлеглих підрозділів на 

полі бою і приймати адекватні рішення, які відповідають обстановці, що склалася в 

конкретний момент часу [3, 5]. 

Однак, така зміна способів управління військами та зброєю в ході сучасних бойових дій 

спричиняє багаторазове збільшення потоку інформаційних даних для забезпечення 

виконання бойових завдань, специфіка яких вимагає доставки інформації з потрібною 

вірогідністю та оперативністю. Підвищення вимог до якості передачі різних типів 

інформації, більшість з яких чутливі до перевантажень мережі, затримок та втрат пакетів з 

даними, вимагають застосування методів управління потоками даних, які б забезпечили їх 

повноцінну роботу в безпровідних мережах з динамічною топологією, до яких відносяться 

МР [3, 4]. 

Існуючі методи управління потоками даних (МУПД), що використовуються в 

провідних мережах зв’язку, орієнтовані на статичні або квазістатичні умови їх 

функціонування і не можуть бути використані в МР через високу динаміку топології, 

характерну цим мережам [7]. З іншого боку, важливість функцій, покладених на систему 

зв’язку та автоматизації управління військами, їх взаємозв’язок з питаннями національної 

безпеки держави, обумовлюють необхідність вирішення задачі управління потоками даних 

на якісно новому рівні, що визначає її актуальність на сьогоднішній день. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Управління потоками даних в 

телекомунікаційній мережі – це процес узгодження характеристик потоків даних і 

характеристик засобів, які обслуговують ці потоки, що здійснюється шляхом встановлення 

таких значень параметрів відповідних мережевих елементів, при яких забезпечується 

доставка даних в мережі із заданою якістю обслуговування. 

Механізм управління потоками даних і ресурсами являє собою множину операційних 

правил, згідно яких обробляються потоки даних (запитів, повідомлень, пакетів і т. п.). Ці 

правила повинні визначати маршрути проходження потоків даних, а також стратегії, 

алгоритми і дисципліни обслуговування у вузлах мережі; прогнозувати, запобігати та 

виключати перевантаження та блокування шляхом регулювання вхідного трафіка та 

управління розподілом буферної пам’яті. Управління потоками даних в мережах з 

комутацією пакетів має за мету запобігти зниженню ефективності мережі через 

перевантаження, оптимально розподілити ресурси між користувачами, а також забезпечити 

відповідність між продуктивністю мережі та вхідним навантаженням. Розрізняють наступні 

рівні управління потоками даних [8]: 

1) міжвузловий рівень – на цьому рівні забезпечується управління потоком даних між 

двома сусідніми вузлами комутації з метою запобігання переповнення локальних буферів 

(канальний рівень еталонної моделі взаємодії відкритих систем – OSI); 
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2) рівень доступу до мережі – здійснюється обмеження вхідного потоку за 

результатами вимірювання внутрішнього навантаження мережі. Управління здійснюється 

між абонентами і вузлом комутації (мережевий рівень моделі OSI); 

3) рівень „вузол комутації – джерело – вузол комутації – адресат”. Запобігає 

переповненню буферу вузла комутації-адресата (мережевий рівень моделі OSI); 

4) рівень „процес-процес”. Запобігання переповненню буферів користувачів на рівні 

процесів (транспортний рівень моделі OSI). 

Враховуючи зазначене, на рис. 1 зображені основні функції методів управління 

потоками даних, з врахуванням особливостей МР. 

 
 

Функції методів управління потоками даних 

Збір інформації про стан мережі  
(інформаційного напрямку) 

Узгодження шви-
дкостей передачі 

та прийому 

Формування і 
впорядкування 

трафіка 

За об’ємом За типом За способом 

-Механізми кви-

тування 

-Віконне 
управління 

Зпаобігання пе-
ревантаженням 

-Глобальний 

-Локальний 

-У разі 

необхідності 

-Періодичний 

-За подіями 

-Хвильовий 

-Зондовий 

-Табличний 

-Гібридний 

- Управління 
вхідним потоком -Визначення 

дисциплін обслу-
говування пакетів -Локальне 

-Глобальне 

- Визначення маршрутів 
проходження даних 

-Розподіл та резер-

вування буферів 

- Прогнозування перевантаження  
 

Рис. 1. Синтезовані функції методів управління потоками даних в 

 мобільних радіомережах 

 

Збір інформації про стан мережі (стан інформаційного напрямку між відправником та 

адресатом) має за мету визначити перелік контрольованих параметрів мережі, значення яких 

будуть використовуватися вузловою системою управління [9] для прийняття рішення з 

управління потоками даних, маршрутизацією, енергоресурсом та ін. 

Узгодження швидкостей передачі та прийому а також забезпечення надійної передачі 

інформації на всіх рівнях протоколів базується на механізмах квитування та концепції 

ковзаючого вікна (методи зменшення надлишковості при передачі інформації – Нагля, 

Кларка та ін., методи виявлення перевантаження – TCP Vegas та ін., методи управління 

розміром вікна – Slow Start, Binary Increase та таймером повторної передачі – Джекобсона та 

ін.). 

Запобігання перевантаженням досягається при управлінні вхідним потоком 

(обмеженні потоку) у вузлах мережі передачі даних. При цьому розділяють методи 

глобального та локального управління потоками даних. Глобальне управління передбачає 

або обмеження загальної кількості пакетів, які передаються в мережі (ізоритмічне 

управління), або обмеження кількості в кожному віртуальному з’єднанні „джерело-адресат” 

(міжкінцеве управління). У відповідності з локальним управлінням обмежується або загальна 

кількість пакетів у вузлі комутації, або кількість буферів, які виділяються різним класам 

пакетів. Крім того, для запобігання перевантаженням можуть використовуватися методи 

прогнозування, основним завданням яких є передбачення зони мережі (ділянки 

інформаційного напрямку), яка буде перевантажена, використовуючи зібрану інформацію 

про стан мережі. Це дозволить перенаправити потоки даних за менш завантаженими 

маршрутами (використовується інформація про наявні маршрути з мережевого рівня моделі 

OSI – підсистема управління маршрутизацією [7]) і уникнути різкого скорочення пропускної 

спроможності мережі. 

Формування та впорядкування трафіка передбачає визначення дисциплін 

обслуговування пакетів різного пріоритету (знищення пакетів при переповненні черг – Tail 

Drop, Random Drop, Drop from Front, Random Early Detection; методи, що визначають 

послідовність обслуговування черг – First In – First Out, Class-Based Queuing, справедлива 
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черга, Weighted Fair Queuing, Priority Queuing та ін.; методи попереднього резервування 

ресурсів – пропускної спроможності, продуктивності процесорів, буферної пам’яті та ін.) та 

розподіл і резервування буферів (довільний розподіл буферної пам’яті між чергами, 

обмеження максимальної довжини черги, розділення з обмеженням максимальної довжини 

черги та гарантованої мінімальної довжини черги). 

Детальний аналіз та класифікація методів управління потоками даних, які реалізують 

зазначені функції, проведені в [7, 10 – 12]. 

Відомо, що найпоширенішим серед сучасних засобів, які забезпечують доставку даних 

із заданою якістю обслуговування у телекомунікаційних мережах, є протокол ТСР 

(Transmission Control Protocol). Він забезпечує виконання вимог щодо забезпечення високої 

вірогідності доставки інформації шляхом використання квитанцій (підтверджень від 

адресата) та повторних передач (за допомогою таймера повторної передачі). 

Однак класичний протокол ТСР має низку недоліків [10], які особливо відчутні при 

його використанні в мережах з динамічною топологією:  

1) при втраті сегмента розмір вікна передачі різко зменшується до мінімального 

значення; 

2) втрата сегмента розцінюється протоколом як така, що виникла внаслідок 

перевантаження мережі; 

3) для визначення максимально можливого вікна передачі передбачено стрімке 

збільшення інтенсивності відправки сегментів, яке відбувається до втрати пакета. 

Перший недолік вказує на низьку ефективність використання методу ковзного вікна в 

бездротових мережах, де ймовірність втрати сегментів є високою. Втрати сегментів у 

мобільній радіомережі часто спричинені розривом каналів зв’язку через високу динаміку 

топології мережі, що приводить до необхідності пошуку та побудови нових маршрутів 

передачі, замість генерації повторних передач, як передбачено протоколом ТСР. Третій 

недолік приводить до сплесків навантаження в інформаційній мережі, тобто до збільшення 

ймовірності втрати сегментів. 

З метою підвищення продуктивності протоколу ТСР а також його адаптації до 

динамічного середовища мобільних радіомереж розроблено багато методів управління 

потоками даних (TCP Vegas, TCP Reno, Random Early Detection та ін.), які відрізняються один 

від одного обсягом управляючого впливу, параметром, який використовується в якості 

метрики контролю потоку та функціонуванням на рівнях моделі OSI. Однак, як показав 

проведений аналіз [7], існуючі методи орієнтовані на статичні або квазістатичні умови 

функціонування мереж зв’язку і не можуть бути застосовані в системі управління МР 

внаслідок низької оперативності адаптації до зміни топології мережі та необхідності передачі 

значних об’ємів службової інформації, а також обмежуються кількістю параметрів для 

управління потоком даних в мережі (час кругообігу пакета, розмір черги та швидкість її 

зміни), що не дозволяє оцінити стан інформаційного напрямку передачі між відправником та 

адресатом. Крім того, більшість задач, які вирішуються системою управління МР за типом, 

функціями, етапами, часом і способами реалізації суттєво відрізняються від задач, які 

вирішуються системою управління (СУ) стаціонарними мережами зв’язку. 

Тому метою даної статті, є постановка задачі управління потоками даних у мобільних 

радіомережах з динамічною топологією. Об’єктом досліджень в статті є процеси управління 

потоками даних в мобільних радіомережах тактичної ланки управління на різних рівнях 

еталонної моделі (OSI), предметом дослідження – методи та методики управління потоками 

даних, які передаються в МР. 

Постановка і вирішення задачі управління потоками даних в МР, приводить до 

необхідності трактування МР, як складної інформаційної системи і вимагає наукового 

підходу до її дослідження на системній методологічній основі [9]. Головною особливістю 

такого підходу є намагання врахувати взаємодію великої кількості підсистем та окремих 

елементів МР, динамічний та ймовірнісний характер її функціонування. 



 112 

Так як функціонування МР відбуватиметься в умовах частої зміни обстановки 

(оперативної, тактичної, зі зв’язку, тощо), то забезпечення стійкого, безперервного і 

прихованого управління мережею в цих умовах неможливе без ефективної системи 

управління, здатної приймати управляючі рішення в умовах невизначеності. При цьому 

головними джерелами невизначеності в задачах управління МР є [13]: 

 складність формалізованого опису МР та задач управління ними з врахуванням 

похибок при обчисленнях та вимірюваннях; 

 нечіткість цілей функціонування та задач управління; 

 нестаціонарність параметрів МР та системи управління ними (висока мобільність 

абонентів, зміна і непередбачуваність топології мережі); 

 апріорна невизначеність обстановки та умов функціонування МР; 

 наявність випадкових та навмисних впливів зовнішнього середовища (засоби 

знищення та радіоелектронного подавлення); 

 викривлення інформації під час передачі в каналах радіозв’язку та ін. 

У зв’язку з цим, в [13, 14] запропоновано інтелектуалізувати процес управління МР 

шляхом використання різних технологій обробки знань при побудові вузлової системи 

управління. На рис. 2 зображена узагальнена модель інтелектуальної системи управління 

вузлом МР. Система управління має досить складну конструкцію, яка включає до свого 

складу низку функціонально-підлеглих підсистем, в тому числі підсистему управління 

потоками даних. 

 
 

Рис. 2. Узагальнена модель інтелектуальної системи управління вузлом мобільної 

радіомережі 

 

В [15] для побудови підсистеми формування рішень запропоновано використовувати не 

один, а множину методів управління, які виконують відповідні функції на різних рівнях 

моделі OSI під управлінням виділеної підсистеми управління якістю обслуговування (QoS), 

основними елементами якої є база методів управління і модуля прийняття QoS-рішень 

(містить знання про цілі управління і методи їхнього досягнення, а також база моделей 

ресурсів мережі). 

Постановка задачі управління потоками даних в МР. Вирішення задачі управління 

потоками даних в МР повинно бути спрямоване на забезпечення передачі максимальної 

кількості повідомлень із заданою якістю (визначається шириною смуги пропускання, часом 
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затримки передачі, кількістю втрачених пакетів даних та ін.). На практиці вирішення цієї 

задачі здійснюється шляхом розробки нових (чи удосконалення існуючих) методів 

управління потоками даних, які враховують особливості умов функціонування МР та вимоги 

до передачі різних типів трафіка і будуть застосовані при побудові відповідної підсистеми 

вузлової системи управління. 

Кінцевою метою СУ вузлом МР може бути екстремум або виконання обмежень деякого 

функціонала (наприклад, максимум пропускної здатності, мінімум загальної середньої 

затримки повідомлень у мережі, мінімум об’єму службового трафіка) для всієї МР, або на 

інформаційному напрямку між відправником та одержувачем в цій МР зі збереженням деякої 

рівноваги для МК в цілому. У першому випадку мова йде про оптимізацію МР, у другому 

випадку – про оптимізацію окремих інформаційних напрямків в цій МР. 

МК представляється у вигляді сукупності МР різних рівнів 3,0l  (l = 0 – безпровідні 

сенсорні мережі; l = 1 – бойові радіомережі; l = 2 – мережа мобільних базових станцій; l = 3 – 

мережа безпілотних літальних апаратів) [5, 13], кожна з яких може бути представлена у 

вигляді графа ),( lll EVG   із множиною вершин  
i

l vV   і множиною ребер  ),( jiEl  , 

Nji ,1,  , N – кількість вузлів у складі МР. Надалі, будемо розглядати мобільні вузли та 

канали, якими вони зв’язані в межах МР l-го рівня МК. 

Параметри вузла vi: ємність вузлової батареї )(te
i

; ri(t) ≤ rmax – швидкість передачі 

пакетів; pi(t) ≤ pmax – потужність передачі і-го вузла. { } Niptp i
l ,1=,=)( . 

Параметри радіоканалу Eji ),( : пропускна спроможність sij(t) ≤ sijmax; g
ξ
ik(t) ≤ g

ξ
max – 

вхідне навантаження; ³ñ

ij
t  – прогнозований час існування каналу; ξ= 3,1  – тип трафіка (дані, 

мова, відео). Радіозв’язність між вузлами мережі підтримується одним із протоколів 

канального рівня (випадковий, із контролем несучої та ін.). Вхідні потоки описуються – 

матрицею інтенсивностей потоку ξ-типу  

Г
ξ
 = )(ξ tg

ik
, 

де )(ξ tg
ik

 – вхідне навантаження на вузлі i у момент часу t пакета ξ-типу. 

Параметри мережі: ω(t) ≤ ωmax – інтенсивність зміни топології; R(t) = ||ri(t)|| – 

швидкості передачі даних в радіоканалі; E(t) = ||
i

e (t)|| – ємності батарей; i, j V; N – кількість 

вузлів. 

Необхідно: розробити методи (методики, моделі) управління потоками даних в МР, які 

б забезпечили виконання вимог інформаційного обміну (передачу трафіка із заданою якістю 

обслуговування): tз(U(t)) ≤ tздоп, S(U(t)) ≥ Sдоп, де U(t) – рішення з управління потоками даних 

в МР, і відповідали наступним вимогам {Вq}, 5,1q : децентралізоване управління; 

розподілене функціонування; мінімальне завантаження мережі службовою інформацією; 

можливість здійснювати функції управління потоками даних на різних рівнях моделі OSI 

(канальний, мережевий, транспортний); мінімальна обчислювальна складність. 

Враховуючи, що МР різних рівнів МК виконують різні функції, то управління 

потоками даних в МК )(tU  можна записати як сукупність управляючих впливів у кожній МР 

)(tU l  

 )(,...),(),()( 21 tUtUtUtU l , 

де 3,0l . 

Так як функції методів управління потоками даних відрізняються в залежності від 

рівнів моделі OSI (рис. 1), то управління потоками даних в МР l-го рівня МК запишемо 

наступним чином: 

))()(()(
ôð

tUtUtU l  , 

де 

 )(),(),()(
ÒÌÊð

tUtUtUtU  ; 
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 )(),(),(),()(
QoSïåðøâçáç

tUtUtUtUtU  , 

де )(
ð

tU  – управління за рівнями моделі OSI; )(
ô

tU  – управління за функціями, які 

синтезовані в методах управління потоками даних; )(
Ê

tU , )(
Ì

tU , )(
Ò

tU , – методи управління 

потоками даних на канальному, мережевому і транспортному рівнях моделі OSI, відповідно; 

)(),(),(),(
QoSïåðøâçá

tUtUtUtU  – управління збором інформації про стан мережі (інформаційного 

напрямку), узгодження швидкості передачі та прийому, запобігання перевантаженням в 

мережі, формування та впорядкування трафіка, відповідно. 

При цьому слід зазначити, що досягання глобальної оптимізації при управлінні 

потоками даних в режимі реального часу для всієї МК або навіть МР певного рівня 

неможливе внаслідок неможливості побудови відповідної моделі її функціонування, а також 

(що найважливіше) через неможливість збору в реальному часі інформації про стан МР чи 

МК в цілому. Тому доцільно говорити про користувальницьку оптимізацію )(tU l  

(задоволення користувальницьких вимог) при мінімізації витрат мережевих ресурсів 

(наприклад, мінімізація службового трафіка) за рівнями МК [9] 

))(),((arg)(
)(

tUtXCopttU lll

tU

l

l 

  ; 

де  

)}(),(,)(),({
ç

XXÐXtXSC lllll
E ; 

 )(,)(Á,)(Î),(),(),(),()(
á

tbtttttettX llllllll  Γ , 

при виконанні обмежень на ресурс та вимог до передачі трафіка ξ-типу 

}≥,≤,≤,ω≤ω, ≤ ,≤{ minmaxззmaxmaxmaxmax SStteesspp i

ll

ijijijij

 , 

де lC  – ціль управління МР l-го рівня, що визначається параметрами стану мережі 

(інформаційного напрямку) )}({ txX l

i

l  , Ii ,1 ; )(tU l  – управляючий вплив в МР l-го рівня; 

lS  – пропускна спроможність; lt
ç
 – середній час затримки передачі пакетів; lÐ  – потужність 

передачі; 
i

l eE – середня залишкова ємність батарей мережі l-го рівня; )(tl  – 

інтенсивність зміни топології; )(tl


Γ  – вхідне навантаження; sij – пропускна здатність каналу 

ij; pij – потужність передачі в каналі ij; 

ç
t  – час затримки передачі пакетів ξ-типу, Vст – об’єми 

службового трафіка; )(Î tl  – об’єм інформації, яку необхідно передати; )(Á tl  – вимоги до 

безпеки інформації; )(tbl  – кількість адресатів. 

Кожен вузол, реалізуючи управління потоками даних здійснює збір та обробку 

службової інформації про стан мережі (інформаційного напрямку). Так як загальний трафік у 

мережі складається з інтенсивностей корисного та службового потоків, то очевидно, що 

системна оптимізація (оптимізація процесу передачі інформації в масштабах мережі або її 

зони) повинна бути спрямована на мінімізацію об’ємів службового трафіка Vст, що дозволить 

збільшити пропускну здатність мережі 

))(,(minarg)(
ñò

)(
tUXVtU ll

tU

l



  . 

Однак, через децентралізований характер процесу управління вузлом МР, складність 

побудови аналітичної моделі управління інформаційними потоками в МР, враховуючи 

велику розмірність та багатопараметричність системи управління МР, пропонується 

оптимізацію параметрів функціонування МР здійснювати на інформаційному напрямку між 

вузлом-відправником a та вузлом-отримувачем b (користувальницька оптимізація), а 

системну (мережеву) оптимізацію здійснювати шляхом мінімізації об’єму службового 

трафіка в межах зазначеного інформаційного напрямку. 

На рис. 3 представлена схема системного аналізу і синтезу методів управління 

потоками даних в МР. Аналізуючи задачі системного аналізу й синтезу МУПД, варто вказати 

на низку труднощів, що виникають при їхньому вирішенні. Перш за все, ці труднощі 
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пов’язані з високою складністю формалізації процесу передачі даних в МР зважаючи на 

особливості їх функціонування та високу розмірність задач управління МР, як динамічним  
 Методи досліджень 

Синтез методів управління  

потоками даних 

Аналіз існуючих методів управління потоками даних 

Оцінка ефективності 
синтезованих методів 

управління  

потоками даних 

Побудова імітаційної мо-
делі  МР для дослідження 

МУПД 

Порівняння синтезованих  
МУПД з існуючими за виб-
раними показниками ефек-

тивності 

Вихідні дані 

Особливості МР: динамічна топологія, обмежена пропускна спромож-

ність радіоканалу, різнорідний трафік, неоднорідність вузлів, живлення 
більшості вузлів здійснюється від батарей. 

Об’єкт управління – процеси управління потоками даних в МР; 

Предмет управління – методи та методики управління потоками даних. 

Параметри  МР: V, E, N, Гξ(t), ω(t), R(t), E(t). 

Вимоги до МУПД в МР: децентралізованість, Vст Vстдоп, розподілене фу-

нкціонування, побудова декількох маршрутів, використання кількох метрик 
управління та ін. 

Класифікація  МУПД: 
За кількістю маршрутів – одно- та багатомаршрутні; за рівнями моделі 
OSI – на канальному, мережевому, транспортному, міжрівневі; за пріори-
тетом обслуговування – з пріоритетом та без пріоритету; за місцем 
управління – у вузлах мережі, «з кінця-в-кінець», між прикладними про-
цесами. 

Недоліки існуючих  МУПД: значний службовий трафік і час побудови 

маршруту, використання єдиної метрики вибору маршруту, значний час 
адаптації до змін в мережі та розмір службового трафіка, не врахування 
інформації про стан мережі. 

Напрямки удосконалення методів управління потоками даних: 

1. Скорочення об’ємів службового трафіка та часу адаптації до частих 
змін в мережі; 

2. Прогнозування втрати зв’язності між мобільними вузлами; 
3. Розробка багатопараметричних методів пошуку маршруту; 
4. Розробка багатомаршрутних методів передачі інформації; 
5. Інтелектуалізація процесу прийняття рішень з управління потоками. 

Показники ефективності МУПД в МР: S  – пропускна спроможність ме-

режі; 
з

t  – час затримки передачі пакетів; Р  – потужність передачі; E  – 

ємність батарей. 

радіомережі, l = 1 
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Uпер – запобігання перевантаженням у 
мережі Ф

у
н

кц
ії

 М
У

П
Д

 
Теорія  

ймовірностей 

Теорія графів 

Теорія масового  
обслуговування 

Теорія прийняття  
рішень 

Методи математичного 
моделювання 

Імітаційне моделювання на 
ЕОМ 

Теорія адаптивного 
управління 

Теорія великих систем 
управління 

Теорія ієрархічних 
багаторівневих систем 

Технології обробки знань: 
- експертних систем; 
- асоціативної пам'яті; 
- нечіткої логіки; 
- нейронних мереж. 

Розробка пропозицій  
щодо застосування  
синтезованих МУПД 

 
Рис. 3. Схема системного аналізу і синтезу методів управління потоками даних в МР 
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об’єктом в умовах невизначеності. Це приводить до необхідності використання при 

дослідженні МУПД великої кількості методів досліджень, в тому числі аналітичних методів 

моделювання, теорій прийняття рішень та управління, а також технологій обробки знань та 

імітаційного моделювання на ЕОМ. 

Як видно з рис. 3, схема системного аналізу і синтезу МУПД складається з декількох 

етапів. На першому етапі визначаються вихідні дані дослідження, зокрема – об’єкт та 

предмет дослідження, параметри МР та особливості умов їх функціонування, а також вимоги 

до МУПД в мережах з динамічною топологією та показники їх ефективності. На другому 

етапі проводиться аналіз існуючих МУПД, які використовуються в стаціонарних мережах, а 

також безпровідних мережах цивільного призначення. Визначається відповідність існуючих 

МУПД представленим вимогам, конкретизуються їх недоліки та вибираються можливі 

напрямки їх усунення. 

Зважаючи на високу складність формалізації процесу передачі даних в МР, а також 

відмінності у побудові МР різних рівнів перспективної МК пропонується синтез методів 

управління потоками даних в МР здійснювати за рівнями моделі OSI та функціями, які 

повинні виконувати МУПД в МР різних рівнів, при задоволенні користувальницької та 

системної оптимізації на інформаційному напрямку між вузлом-відправником та вузлом-

адресатом, а також вимог до МУПД {Вq}, 5,1q . Тобто розробку нових методів управління 

потоками даних в МР необхідно робити за класами, кожен із яких задовольняє визначеному 

виду трафіка і наявному устаткуванню у вузлах МР того чи іншого рівня МК. 

Крім того, як зазначалося раніше, в умовах децентралізованого управління та через 

динамічний характер задач управління, відсутній єдиний метод управління потоками даних, 

який забезпечує оптимізацію мережевих показників на кожному з рівнів моделі OSI. Тому, 

запропоновано введення множини методів управління (ефективних при певних умовах 

функціонування мережі) на канальному, мережевому і транспортному рівнях моделі OSI, 

об’єднаних в базу методів. 

Забезпечення здатності МР до самоорганізації, а також адаптації її елементів до різних 

умов функціонування вимагає розробки нових методів управління із залученням технологій 

обробки знань, зокрема технологій експертних систем, асоціативної пам’яті, нечіткої логіки 

чи нейронних мереж. Основною відмінністю зазначеного підходу до побудови системи 

управління вузлом МР (у тому числі підсистеми управління потоками даних) є використання 

методів і технологій штучного інтелекту як основних засобів боротьби з невизначеністю 

зовнішнього середовища.  

Введення інтелектуалізації у систему управління МР дозволить мінімізувати помилки, 

пов’язані з ухваленням неправильного рішення з управління МР, шляхом більш точного 

оцінювання ситуації в мережі та врахування вимог до передачі певних типів трафіка. Крім 

того, інтелектуалізація процесу управління МР дозволить мінімізувати помилки, спричинені 

людським фактором у процесі ініціалізації мережі, зменшити витрати часу на збір і аналіз 

службової інформації про стан мережі, а також скоротити об’єми цієї інформації. 

З метою досягнення системної оптимізації (мінімізація службового трафіка) 

пропонується координувати взаємодію МУПД різних рівнів моделі OSI з метою 

використання певним рівнем моделі OSI службової інформації, яка була отримана іншими 

рівнями. Наприклад, якщо існуючі маршрути (мережевий рівень OSI) не відповідають 

вимогам до швидкості передачі інформації, то їх можна не перебудовувати, а здійснити 

адаптацію швидкості та затримки передачі пакетів, що здійснюється методами, які працюють 

на транспортному рівні моделі OSI.  

Висновки. Досягнення інформаційної переваги над супротивником представляється як 

об’єктивна необхідність успішного ходу сучасного бою чи операції. Тому одним з 

актуальних завдань реформування ЗСУ на період до 2015 року є створення багаторівневої 

мобільної компоненти, основу якої складатимуть мобільні радіомережі з динамічною 

топологією. Однак, така зміна способів управління військами та зброєю в ході сучасних 

бойових дій спричиняє багаторазове збільшення потоку інформаційних даних для 
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забезпечення виконання бойових завдань. Крім того, більшість типів трафіка чутливі до 

перевантажень мережі, затримки та втрати пакетів з даними, що передаються в ній, а отже, 

вимагають реалізації методів управління потоками даних, які б забезпечили їх повноцінну 

роботу в безпровідних мережах з динамічною топологією. Існуючі методи управління 

потоками даних, що використовуються в провідних мережах зв’язку, орієнтовані на статичні 

або квазістатичні умови їх функціонування і не можуть бути використані в МР через високу 

динаміку топології, характерну цим мережам. 

У статті розглянуто задачу управління потоками даних у мобільних радіомережах з 

динамічною топологією, визначено об’єкт та предмет досліджень, а також проведено 

обґрунтування та розвиток положень системного підходу до вирішення задачі управління 

потоками даних. Враховуючи високу складність формалізації процесу передачі даних в МР, а 

також відмінності у побудові МР різних рівнів перспективної МК запропоновано синтез 

методів управління потоками даних в МР здійснювати за рівнями моделі OSI та функціями, 

які повинні виконувати МУПД в мобільних радіомережах різних рівнів. 

Напрямком подальших досліджень є розробка нових (удосконалення існуючих) методів 

управління потоками даних з урахуванням вимог, які представляються до МУПД в 

мобільних радіомережах з динамічною топологією. 
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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ 

ВИМІРЮВАЛЬНИМ РОБОТОМ НА НЕЙРОННИХ МЕРЕЖАХ 
 
Розглянуто процес побудови інтелектуальної системи по керуванню процесом 

вимірювання та обробки інформації. Представлена структурна схема інформаційного потоку 

та ієрархічна структура інформаційно-керуючих систем. Показано вирішення задачі щодо 

знаходження оптимального маршруту виконуючих приводів вимірювального робота із 

застосуванням методів на основі штучних нейронних мереж. 

Ключові слова: штучні нейронні мережі, штучний інтелект. 

 

Рассмотрен процесс построения интеллектуальной системы управления процессом 

измерения и обработки информации. Представлена структурная схема информационного 

потока и иерархическая структура информационно-управляющих систем. Показано решение 

задачи по нахождению оптимального маршрута исполнительных приводов измерительного 

робота с применением методов на основе искусственных нейронных сетей. 

Ключевые слова: искусственные нейронные сети, искусственный интеллект. 

 

The process of creating intellectual system for process control measurements and information 

processing. The paper shows a block schema information flow and the hierarchical structure of 

management information systems. Showing the task of finding the optimal route actuators measuring 

robot using methods based on artificial neural networks. 

Keywords: artificial neural networks, an artificial intellect. 

 

Вступ. Технологічні процеси та виробництва вимагають розробку новітніх керуючих 

систем для оперативного вимірювання та контролю просторових поверхонь, що здатні 

забезпечити достовірність вимірювань в умовах апріорної невизначеності та змінних 

характеристик про об`єкти вимірювання. Розробка таких систем вимагає застосування 

сучасного програмно-математичного забезпечення на основі прогресивних інформаційних 

технологій.  

Широкі можливості інформаційних технологій, в галузі побудови керуючих систем, 

дозволяють створювати інформаційно-вимірювальні системи, що базуються на використанні 

нетрадиційних методів аналізу й обробки інформації.  

Аналіз останніх публікацій. У практиці застосування інформаційно-вимірювальних та 

інформаційно-керуючих систем зустрічаються ситуації, при яких контроль деталей 

здійснюється в умовах неповної та швидкозмінної інформації про об'єкт вимірювання та про 

дії зовнішніх дестабілізуючих факторів.  

На сьогоднішній день існуючі інформаційно-керуючі системи базуються, в основному, 

на аналітичному апараті управління. Аналітичні методи управління показують хороший 

результат тільки в системах з повністю детермінованими зовнішніми та внутрішніми 

умовами функціонування. Зміна вказаних умов, а також тривалий вплив дестабілізуючих 

факторів при роботі інформаційно-вимірювальних систем керування призводять до 

зниження ефективності їх роботи.  

Дослідження показали, що реальні об'єкти та системи керування – це складні процеси, 

які в більшості не бувають повністю детермінованими або повністю випадковими, а завжди є 

комбінованими, тому й найбільш досконалі системи повинні бути інтелектуальними, 

адаптивними та здатними до самоорганізації [1]. 

Останнім часом в області управління інформаційно-вимірювальними системами 

найбільш широке застосування знаходять методи штучного інтелекту, зокрема методи 

нейромережевого управління [2, 3], що обумовлено, перш за все, швидким зростанням 

можливостей нейронних мереж при проведенні вимірювань складних просторових 

поверхонь. Результати застосування штучних нейронних мереж показують, що 
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нейромережева архітектура найкращим способом пристосована для вирішення завдань з 

обробки інформації; реалізації асоціативної пам'яті, яка включає в себе відновлення 

інформації з неповних або зашумлених даних; розв’язання комбінаторних задач оптимізації 

[1, 4, 5, 7]. 

Вищевказане обумовлює необхідність побудови інтелектуальних інформаційно-

вимірювальних систем керування, які є ефективними , та забезпечать систему здатністю до 

самонавчання та властивістю адаптації до швидкоплинних умов функціонування. 

Постановка задачі. Розглянемо побудову інтелектуальної системи керування 

вимірювальним роботом на прикладі керування процесом вимірювання та обробки 

інформації при контролі деталей на координатно-вимірювальних машинах (КВМ) із 

застосуванням методів на основі штучних нейронних мереж. 

Розв’язання проблеми. Для побудови інтелектуальної системи керування процесом 

вимірювання та обробки інформації при контролі деталей на координатно-вимірювальних 

машинах необхідно виконати системний аналіз задач, що вирішуються інформаційно-

керуючими системами та виділити достатню кількість інформації про об'єкт вимірювання 

(кількість контрольних точок), яка забезпечить задану точність вимірювання [5]. 

Однією з задач, які виникають в процесі побудови інтелектуальної системи керування є 

опис інформаційного потоку в КВМ, структурна схема якого представлена на рисунку 1.  

 

 
Рис. 1. Структурна схема інформаційного потоку в координатно-вимірювальній машині 

 

На підставі аналізу функціональних завдань інформаційно-керуючих систем [5] та 

використання об'єктно-орієнтованого й нейромережевого підходів розроблена об'єктно-

орієнтована структура інформаційно-вимірювальної системи, що представлена на рисунку 2.  

Перший рівень ієрархічної структури інформаційно-керуючої системи включає блок 

«Виконання рухів електромеханічних приводів» та блок «Самодіагностики систем». 

Останній здійснює перевірку відповідності рівня сигналів систем їх еталонним аналогам, що 

знаходяться в пам'яті. Якщо рівень сигналу виходить за допустимі границі, блок 

«Самодіагностики систем» трактує це як несправність і заносить в пам'ять спеціальне 

повідомлення. Ці повідомлення можуть бути викликані з пам'яті у вигляді "коду 

несправності". Після вилучення ці коди дають інформацію для діагностики. 
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Рис. 1. Ієрархічна структура інформаційно-керуючої системи координатно-

вимірювальної машини 

 

Другий рівень ієрархії об'єднує чотири наступних блоку: блок  «Розв'язання задач 

вимірювання», блок «Керування вимірювальної головкою та обходу траєкторії поверхні 

деталі», блок «Ідентифікації та визначення коефіцієнтів» та блок «Обліку комунікаційної 

інформації».  

Третій рівень ієрархії включає систему розв'язання інтелектуальних задач, експертну 

систему та нейромережеву систему.  

Одним із завдань, що вирішуються штучної нейронної мережею, у складі 

інформаційно-керуючої системи КВМ є аналіз просторових траєкторій кусково-лінійного 

виду при визначенні оптимального маршруту обходу поверхонь деталей. 

Оптимальна траєкторія визначається як безпечний маршрут (М), що визначає мінімум 

функціоналу [6, 7] 

  


j
jijijijiji fkdkM

11211 ,,,)( ,                                           (1) 

де 0,0 21  kk  - константи, які характеризують енергетичні витрати на переміщення і 

поворот; 1, jijid  - довжина j-ої ділянки руху з точки ji  в точку 1ji  поверхні; 

11 ,,  jijijif - кут повороту в точці ji при переході від (j-1)- ої ділянки до j- ої. 

Для вибору оптимального маршруту використовується мережа Хопфілда, структурна 

схема якої представлена на рисунку 3. Мережа складається з одного шару нейронів, число 

яких є одночасно числом входів і виходів мережі. Кожен нейрон зв'язаний синапсами з усіма 

іншими нейронами і має один вхідний синапс, через який здійснюється введення сигналу [8]. 

Параметри мережі визначаються елементами бінарної матриці OUT, та енергетичної функції 

E. Значення функції повинно відповідати умовам формування матриці і зменшуватися   при 

зменшенні початкового функціоналу [5]. 
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Рис. 3. Структурна схема мережі Хопфілда 

 

Для вирішення завдання визначення оптимального маршруту виконавчих органів КВМ 

по поверхні деталей, заданої кінцевим набором точок у декартовому просторі поставимо у 

відповідність кожній траєкторії бінарну матрицю OUT розмірності NN  (N - кількість точок, 

включаючи початкову та кінцеву точки). Якщо і-та ділянка руху  1,1  Ni  починається в 

точці m та закінчується в точці r поверхні то елементи (m, i) та (r,i +1) будуть дорівнювати 

одиниці, а  інші елементи матриці вважаються рівними нулю. 

В процесі роботи мережі пропонується на кожній ітерації зберігати у кожному стовбці 

одну одиницю та ненульові значення елементів (1, 1) і (N, N) матриці, фіксуючи таким чином 

початкову та кінцеву точки маршруту, а в інших стовпцях змінювати не більше ніж один 

елемент виходячи з припущення, що на початку даної ітерації в даному стовпці ненульові 

точки відсутні, тому що це є умовою зміни точки траєкторії. Це дозволяє отримати спрощену 

енергетичну функцію мережі 

   
p r j

jrjrpjpr OUTOUTOUTdkE 1,1,1  

  ,1,1,1,1,2  
m p r j

jrjmjrjmpjmpr OUTOUTOUTOUTOUTfk               (2) 

Також можна зменшити розмірність мережі, скоротивши максимальне число 

допустимих точок повороту. Отримана нейронна мережа з пріоритетом 

     1,1,1,1,1,1,2 kjkimrpjkjijkjimprmipjrk ffk  

  1,1,1,1,1,1,   ijikijikrmpkjki f ,                                 (3) 

 1,1,12   jijkprpjrk dk   ,                                                           (4) 

де prd  - довжина ділянки від точки p до точки r з урахуванням його прохідності; mprf - 

кут повороту керуючої системи в точці p при русі за маршрутом m-p-r; 










ji

ji
ij

,0

,1
   - символ Кронекера                                          (5) 

граничними значеннями 

  *
2max1

* 212 NkdkNTrk  ,                                             (6) 
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де maxd - максимальна довжина ділянки руху; *N - число допустимих точок повороту 

при обході поверхні, rkT - порогове значення. 

Висновки. На основі проведеного аналізу можливостей застосування нейромережевих 

методів запропонована трирівнева структура інформаційно-вимірювальної системи, до 

складу якої включено систему розв'язання інтелектуальних задач на основі методів штучних 

нейронних мереж. Одним із завдань, що вирішуються штучної нейронної мережею, у складі 

інформаційно-керуючої системи КВМ є визначення оптимального маршруту обходу 

поверхонь деталей.  

У роботі показано застосування мережі Хопфілда для побудови оптимальної траєкторії 

переміщення  електромеханічних приводів КВМ при вимірюванні деталей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ВЕТВЕЙ И ГРАНИЦ ДЛЯ ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ 

ОПТИМИЗАЦИИ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПЛАНОВ ВТОРОГО ПОРЯДКА 

 
Розроблено алгоритм двопараметричної оптимізації композиційних планів другого порядку 

методом гілок і меж, в якому один з параметрів оптимізації виступає як обмеження. Доведено 

ефективність його застосування при дослідженні напівпровідникового терморегулятора. 

Ключові слова: експеримент, планування, метод гілок і меж, оптимізація, вартість, час. 

 

Разработан алгоритм двухпараметрической оптимизации композиционных планов 

второго порядка методом ветвей и границ, в котором один из параметров оптимизации 

выступает как ограничение. Доказана эффективность его применения при исследовании 

полупроводникового терморегулятора. 

Ключевые слова: эксперимент, планирование, метод ветвей и границ, оптимизация, 

стоимость, время. 

 

The algorithm of two parametrical optimization of composite second order plans by the method of 

the branches and borders in which one of parameters of optimization acts as restriction was created. 

Efficiency of its using at study of the semi-conductor temperature regulator was proved. 

Keywords: experiment, planning, a method of branches and borders, optimization, cost, time. 

 

Постановка проблемы. При решении задач оптимизации и управления различными 

объектами возникает проблема получения математических моделей указанных объектов. 

При этом оправдано стремление экспериментаторов получать эти модели при минимальных 

стоимостных и временных затратах. Особенно эта задача актуальна при исследовании 

дорогостоящих и длительных процессов. 

Анализ последних исследований и публикаций. Известно применение метода ветвей 

и границ для оптимизации ортогональных (ОЦКП) и ротатабельных центральных 

композиционных планов (РЦКП), в основе которых дробный (ДФЭ) и полный факторные 

эксперименты (ПФЭ) [1,2]. При этом проведен сравнительный анализ разработанных 

алгоритмов [3]. Доказано, что при оптимизации композиционных планов второго порядка с 

использованием алгоритма [2] получаем большие выигрыши по стоимостным и временным 

затратам на реализацию эксперимента по сравнению с исходным планом. Однако 

недостатком данных алгоритмов является то, что они позволяют оптимизировать план 

эксперимента только по стоимостным или временным затратам. Поэтому целесообразно 

распространить применение метода ветвей и границ на решение задач двухпараметрической 

оптимизации ортогональных и ротатабельных центральных композиционных планов второго 

порядка, в которых один из параметров оптимизации выступает как ограничение.     

Цель статьи: разработать алгоритм двухпараметрической оптимизации 

композиционных планов второго порядка, где один из параметров оптимизации выступает 

как ограничение, методом ветвей и границ и доказать эффективность его применения. 

Основные результаты исследований. Оптимизация плана эксперимента 

осуществляется по стоимостным или временным затратам на проведение эксперимента. При 

этом для дорогостоящих экспериментов в качестве критерия оптимизации выбирается 

суммарная стоимость проведения эксперимента 

0 ,

2 1

min
n k

i j

j i

S S
 

   при 0 .î ãðt t ,                                             (1) 
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где n – количество опытов; k – количество факторов; ,i jS  - стоимость установки i-го 

фактора в j-ом опыте; 
0t - суммарное время проведения эксперимента; 

.î ãðt - ограничение на 

суммарное время проведения эксперимента. 

При исследовании длительных процессов целесообразно в качестве критерия 

оптимизации выбирать суммарное время проведения эксперимента    

 

0 ,

2 1

min
n k

i j

j i

t t
 

   при 
0 .î ãðS S ,                                      (2) 

 

где ,i jt - время стоимость установки i-го фактора в j-ом опыте; .î ãðS - ограничение на 

суммарную стоимость проведения эксперимента. 

Оптимизация осуществляется путем поиска методом ветвей и границ 

последовательности экспериментов, удовлетворяющей одному из условий (1) или (2). 

Сущность такого алгоритма, схема которого изображена на рис. 1, заключается в 

следующем. 

Шаг 1. Вводится количество факторов плана эксперимента (k≤5). 

Шаг 2. Осуществляется выбор плана эксперимента из множества доступных: ОЦКП 

или РЦКП, в основе которого ПФЭ или ДФЭ. 

Шаг 3. В зависимости от выбранного плана выполняется построение матрицы 

планирования и вывод ее на экран. Если в основе плана лежит ДФЭ, то дополнительно 

необходимо ввести генерирующие соотношения. 

Шаг 4. Необходимо ввести значения стоимостей и времен переходов между уровнями 

для каждого из факторов, а также значение ограничения. 

Шаг 5. Выполняется построение матриц дуг для первого и второго параметров 

оптимизации. При этом элемент этих матриц di,j1 и di,j2 соответственно представляет собой 

значение стоимости или времени перехода из i-го эксперимента в j-ый эксперимент для 

соответствующего параметра оптимизации. Стоимость и время перехода из i- го 

эксперимента в i-ый равна бесконечности.  

Шаг 6. Выполняется поиск верхней границы. Величина первичной верхней границы 

определяется путем сложения значений стоимостей (времен) переходов по первому 

параметру оптимизации между экспериментами исходной матрицы планирования. 

Аналогично определяется время (стоимость) реализации эксперимента по исходной матрице 

планирования по второму параметру оптимизации. Если это значение больше величины 

ограничения, то величина первичной границы равна бесконечности.   

Шаг 7. Выполняется перебор всех возможных начальных узлов. Если были перебраны 

все возможные начальные узлы, то выполняется шаг 22, в противном случае – шаг 8. 

Шаг 8. Выполняется перебор всех возможных конечных узлов. Если были перебраны 

все возможные конечные узлы, то выполняется шаг 7, в противном случае – шаг 9. 

Шаг 9. Выполняется модификация матрицы дуг для первого параметра оптимизации. 

При этом из этой матрицы исключаются строки и столбцы с номерами соответствующими 

номерам начального и конечного узла. Далее в нее добавляются столбец, содержащий 

значения столбца с номером соответствующим номеру конечного узла и добавляется строка, 

содержащая значения строки с номером соответствующим номеру начального узла. 

Шаг 10. Выполняется редукция матрицы дуг для первого параметра оптимизации. 

Операция редукции заключается в выполнении операции редукции строк и редукции 

столбцов. Операция редукции строк заключается в вычитании из каждого элемента строки 

минимального элемента этой же строки. Вычитаемые элементы записываются в массив С. 

Операция редукции столбцов заключается в вычитании из каждого элемента столбца 

минимального элемента этого же столбца. Вычитаемые элементы записываются в массив Q. 
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Рис. 1. Схема алгоритма оптимизации композиционных планов второго порядка  

методом ветвей и границ 

 

Шаг 11. Определяется нижняя граница по первому параметру оптимизации узла 

содержащего новое звено. Для этого выполняется суммирование предыдущей величины 

нижней границы со всеми элементами массивов C и Q (при первичном формировании 

нижней границы величина предыдущей нижней границы равна нулю). 

Шаг 12. Если величина нижней границы текущего узла по первому параметру 

оптимизации меньше значения верхней границы, а также величина нижней границы 

текущего узла по второму параметру оптимизации меньше значения ограничения, то 

выполняется шаг 13, в противном случае – 20. 
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Шаг 13. Если количество ветвей не более 10000, то выполняется шаг 14, в противном 

случае выполняется шаг 8. 

Шаг 14. Для построения массива вторичных штрафов сначала формируются массивы А 

и В. Массив А формируется путем выбора из каждой строки матрицы дуг по первому 

параметру оптимизации минимального элемента (не равного нулю) в случае, если строка 

содержит один нулевой элемент. В противном случае соответствующему элементу массива 

А присваивается нулевое значение. Массив В формируется путем выбора из каждого столбца 

матрицы дуг по первому параметру оптимизации минимального элемента (не равного нулю) 

в случае, если столбец содержит один нулевой элемент. В противном случае 

соответствующему элементу массива В присваивается нулевое значение. Формирование 

массива вторичных штрафов F осуществляется путем сложения элементов массивов А и В, 

соответствующих нулевому значению матрицы дуг по первому параметру оптимизации, т.е. 

Fij=Ai+Bj при di,j1=0. 

Шаг 15. Выполняется формирование нового узла, соответствующего максимальному 

элементу массива вторичных штрафов. При этом из матриц дуг исключаются строка и 

столбец, соответствующие этому узлу. Формируется узел для маршрутов, не содержащих 

нового звена, и определяется величина соответствующей ему нижней границы по первому 

параметру оптимизации путем сложения нижней границы по первому параметру 

оптимизации узла, содержащего предыдущее звено, и максимального элемента массива 

вторичных штрафов. Вычисляется значение нижней границы по второму параметру 

оптимизации узла содержащего новое звено, путем сложения значения  нижней границы по 

второму параметру оптимизации узла, содержащего предыдущее звено и стоимости перехода 

между экспериментами по второму параметру оптимизации соответствующей новому звену. 

Шаг 16. Если сформированы все переходы между экспериментами, то выполняется 

шаг 18, в противном случае – шаг 17.  

Шаг 17. Выполняется исключение запрещенных дуг из матрицы дуг, т.е. тех дуг, 

которые вместе с дугами, включенными в маршрут, образуют подмаршрут. При этом 

маршрут – замкнутая последовательность экспериментов, включающая полное множество 

экспериментов, а подмаршрут – замкнутая последовательность экспериментов, включающая 

неполное их множество. 

Шаг 18. Если значение нижней границы по первому параметру оптимизации узла, 

содержащего новое звено, меньше значения верхней границы, а также значение нижней 

границы по второму параметру оптимизации меньше величины ограничения, то выполняется 

шаг 19, в противном случае – шаг 20. 

Шаг 19. Нижняя граница по первому параметру оптимизации узла, содержащего новое 

звено, будет верхней границей для последующего расчета. Соответствующая ей 

последовательность экспериментов будет более оптимальна предыдущей. 

Шаг 20. Проверяется необходимость дальнейшего ветвления. Если продолжение 

ветвление необходимо, то выполняется шаг 21, в противном случае – шаг 8. Условиями, 

выполнение хотя бы одного из которых приводит к не продолжению ветвления, являются: 

количество ветвей более 10000; все значения нижних границ по первому параметру 

оптимизации узлов, не содержащих звенья, больше значения верхней границы, и не 

имеющих исходящих ветвей. 

Шаг 21. Выполняется поиск узла, не содержащего, какого либо звена, значение нижней 

границы по первому параметру оптимизации которого, меньше значения верхней границы и 

не имеющего исходящей ветви. 

Шаг 22. Выполняется перестановка экспериментов в матрице планирования в 

оптимальной последовательности и вывод ее на экран. 

Проверка работоспособности и эффективности алгоритма, реализующего 

двухпараметрическую оптимизацию композиционных планов второго порядка методом 

ветвей и границ, осуществлялась на примере исследования полупроводникового 

терморегулятора [4]. В качестве независимых переменных, влияющих на его работу, взяты 
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обобщенные параметры: Х1 – напряжение питания измерительного моста Uм, В; Х2 – 

напряжение питания терморегулятора Uп, В; Х3 -  температура воздушной среды в зоне 

датчика температуры t,ºC; Х4 – сопротивление нагрузки терморегулятора Rн, кОм. В качестве 

параметра оптимизации выбрано напряжение на выходе терморегулятора Uвых, В. 

Исходный план РЦКП, по которому выполняли исследование полупроводникового 

терморегулятора, представлен в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Исходный и оптимальный планы РЦКП 

Исходный план Оптимальный план 1 

Номер 

опыта 

Обозначение факторов Номер 

опыта 

Обозначение факторов 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х1 Х2 Х3 Х4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 -1 -1 -1 -1 22 0 0 +а 0 

2 +1 -1 -1 -1 15 -1 +1 +1 +1 

3 -1 +1 -1 -1 7 -1 +1 +1 -1 

4 +1 +1 -1 -1 8 +1 +1 +1 -1 

5 -1 -1 +1 -1 16 +1 +1 +1 +1 

6 +1 -1 +1 -1 14 +1 -1 +1 +1 

7 -1 +1 +1 -1 6 +1 -1 +1 -1 

8 +1 +1 +1 -1 5 -1 -1 +1 -1 

9 -1 -1 -1 +1 13 -1 -1 +1 +1 

10 +1 -1 -1 +1 19 0 -а 0 0 

11 -1 +1 -1 +1 24 0 0 0 +а 

12 +1 +1 -1 +1 25 0 0 0 0 

13 -1 -1 +1 +1 26 0 0 0 0 

14 +1 -1 +1 +1 27 0 0 0 0 

15 -1 +1 +1 +1 28 0 0 0 0 

16 +1 +1 +1 +1 29 0 0 0 0 

17 -а 0 0 0 30 0 0 0 0 

18 +а 0 0 0 31 0 0 0 0 

19 0 -а 0 0 23 0 0 0 -а 

20 0 +а 0 0 18 +а 0 0 0 

21 0 0 -а 0 20 0 +а 0 0 

22 0 0 +а 0 17 -а 0 0 0 

23 0 0 0 -а 9 -1 -1 -1 +1 

24 0 0 0 +а 1 -1 -1 -1 -1 

25 0 0 0 0 2 +1 -1 -1 -1 

26 0 0 0 0 10 +1 -1 -1 +1 

27 0 0 0 0 12 +1 +1 -1 +1 

28 0 0 0 0 4 +1 +1 -1 -1 

29 0 0 0 0 3 -1 +1 -1 -1 

30 0 0 0 0 11 -1 +1 -1 +1 

31 0 0 0 0 21 0 0 -а 0 
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Проведем оптимизацию исходного плана РЦКП по критерию суммарной стоимости 

реализации эксперимента с ограничением по длительности проведения эксперимента. 

Стоимости и время изменений значений уровней факторов приведены в табл.2. 

 

Таблица 2 

 

Стоимости и время изменений значений уровней факторов 

Изменения значений 

уровней факторов 

Стоимость, усл. ед. Время, мин 

Обозначение факторов Обозначение факторов 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х1 Х2 Х3 Х4 

из "-а" в "-1", усл. ед. 1,3 1,6 40,0 1,1 1,5 0,8 110,0 23,0 

из "-а" в "0", усл. ед. 2,0 2,4 60,0 1,6 2,1 1,9 215,0 31,0 

из "-а" в "+1", усл. ед. 4,0 4,8 120,0 3,2 3,2 2,7 320,0 40,0 

из "-а" в "+а", усл. ед. 8,0 9,6 240,0 6,4 4,4 3,8 430,0 49,0 

из "-1" в "-а", усл. ед. 1,2 1,4 15,0 1,0 0,9 1,2 140,0 19,0 

из "-1" в "0", усл. ед. 1,3 1,6 40,0 1,1 1,5 0,8 110,0 23,0 

из "-1" в "+1", усл. ед. 2,0 2,4 60,0 1,6 2,1 1,9 215,0 31,0 

из "-1" в "+а", усл. ед. 4,0 4,8 120,0 3,2 3,2 2,7 320,0 40,0 

из "0" в "-а", усл. ед. 2,4 2,8 30,0 2,0 1,8 2,4 280,0 33,0 

из "0" в "-1", усл. ед. 1,2 1,4 15,0 1,0 0,9 1,2 140,0 19,0 

из "0" в "+1", усл. ед. 1,0 1,2 30,0 0,8 1,5 0,8 110,0 23,0 

из "0" в "+а", усл. ед. 2,0 2,4 60,0 1,6 2,1 1,9 215,0 31,0 

из "+1" в "-а", усл. ед. 4,8 5,6 60,0 4,0 2,6 3,6 420,0 45,0 

из "+1" в "-1", усл. ед. 2,4 2,8 30,0 2,0 1,8 2,4 280,0 33,0 

из "+1" в "0", усл. ед. 1,6 1,9 20,0 1,3 0,9 1,2 140,0 19,0 

из "+1" в "+а", усл. ед. 2,0 2,4 60,0 1,6 1,5 0,8 110,0 23,0 

из "+а" в "-а", усл. ед. 9,6 11,2 120,0 8,0 3,9 4,8 560,0 55,0 

из "+а" в "-1", усл. ед. 4,8 5,7 60,0 3,9 2,6 3,6 420,0 45,0 

из "+а" в "0", усл. ед. 2,4 2,8 30,0 2,0 1,8 2,4 280,0 33,0 

из "+а" в "+1", усл. ед. 1,6 1,9 20,0 1,3 0,9 1,2 140,0 19,0 

 

 

С помощью прикладной программы синтезированы оптимальные по стоимости 

реализации планы эксперимента для различных ограничений по времени, полученные 

методом ветвей и границ. Так оптимальный план 1, приведенный в табл. 1, получен при 

ограничении по времени реализации 1100 мин. Стоимость реализации эксперимента по 

этому плану составляет 135,2 усл. ед., в то время как стоимость исходного плана – 566,4 усл. 

ед. Аналогично были получены оптимальные планы 2 и 3 при ограничении на время 

реализации 1000 и 900 мин., которые представлены в табл. 3. Стоимость реализации 

эксперимента по оптимальному плану 2 составляет 136,3 усл. ед., а по оптимальному плану 3 

– 226,9 усл. ед. Таким образом, выигрыш в стоимости реализации эксперимента по 

оптимальному плану 1 составляет 4,19 раза по сравнению с исходным планом, а по 

оптимальному плану 2 и 3 составляет 4,15 и 2,5 раза, соответственно. 
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Таблица 3 

 

Оптимальные планы РЦКП 

Оптимальный план 2 Оптимальный план 3 

Номер 

опыта 

Обозначение факторов Номер 

опыта 

Обозначение факторов 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х1 Х2 Х3 Х4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22 0 0 +а 0 21 0 0 -а 0 

6 +1 -1 +1 -1 2 +1 -1 -1 -1 

14 +1 -1 +1 +1 10 +1 -1 -1 +1 

13 -1 -1 +1 +1 12 +1 +1 -1 +1 

5 -1 -1 +1 -1 11 -1 +1 -1 +1 

7 -1 +1 +1 -1 9 -1 -1 -1 +1 

8 +1 +1 +1 -1 1 -1 -1 -1 -1 

16 +1 +1 +1 +1 3 -1 +1 -1 -1 

15 -1 +1 +1 +1 4 +1 +1 -1 -1 

17 -а 0 0 0 23 0 0 0 -а 

24 0 0 0 +а 18 +а 0 0 0 

20 0 +а 0 0 19 0 -а 0 0 

25 0 0 0 0 24 0 0 0 +а 

26 0 0 0 0 25 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 26 0 0 0 0 

28 0 0 0 0 27 0 0 0 0 

29 0 0 0 0 28 0 0 0 0 

30 0 0 0 0 29 0 0 0 0 

31 0 0 0 0 30 0 0 0 0 

23 0 0 0 -а 31 0 0 0 0 

18 +а 0 0 0 20 0 +а 0 0 

19 0 -а 0 0 17 -а 0 0 0 

2 +1 -1 -1 -1 22 0 0 +а 0 

10 +1 -1 -1 +1 6 +1 -1 +1 -1 

9 -1 -1 -1 +1 14 +1 -1 +1 +1 

1 -1 -1 -1 -1 13 -1 -1 +1 +1 

3 -1 +1 -1 -1 15 -1 +1 +1 +1 

4 +1 +1 -1 -1 16 +1 +1 +1 +1 

12 +1 +1 -1 +1 8 +1 +1 +1 -1 

11 -1 +1 -1 +1 7 -1 +1 +1 -1 

21 0 0 -а 0 5 -1 -1 +1 -1 

 

Выводы. Разработаны алгоритм и программа, реализующие двухпараметрическую 

оптимизацию композиционных планов эксперимента второго порядка методом ветвей и 

границ. Доказана работоспособность и эффективность разработанного алгоритма на примере 

исследования полупроводникового терморегулятора. 
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ СТРУКТУРНОЇ СКЛАДНОСТІ СЕМАНТИЧНОЇ МЕРЕЖІ 

 
Запропоновано підхід щодо визначення структурної складності N-арної семантичної 

мережі на основі оцінки пріоритетності дуг орієнтованого графа та матриць інцидентності, 

суміжності та контурів. 

Ключові слова: семантична мережа, структурна складність, матриця інцидентності. 

 

Предложен подход  определения структурной сложности N-арной семантической сети на 

основе оценки приоритетности дуг ориентированного графа и матриц инцидентности, 

смежности и контуров. 

Ключевые слова: семантическая сеть, структурная сложност, матрица инцидентности. 

 

The approach for structure complexity estimation of N-ry irregular semantic net on the basis of 

priority estimation of connections oriented graph, incidence and contours matrix.  

Keywords: semantic net, structure complexity, incidence matrix. 

 

Вступ. Аналіз існуючої літератури в галузі штучного інтелекту, а саме, моделей 

подання знань в інформаційних системах дозволяє зробити висновок про значні переваги 

комбінованих мережевих моделей, які в змозі враховувати нечіткий характер змісту 

інформації [1,2]. При цьому досить відомі переваги як семантичних мереж, та ї теорії 

предикатів. Тому в якості математичної моделі подання знань для широкого кола систем 

доцільно обрати семантичну мережу, побудовану з використанням апарату нечітких множин. 

Дослідження та аналіз існуючої теорії складності, а саме складних процесів і систем по 

показникам алгоритмічної складності, обчислювальної складності, структурної складності, 

складності графу, трудомісткості та інших, показав відсутність відповідної методики для 

оцінки складності N-арної неоднорідної нечіткої семантичної мережі. Наукові дослідження, в 

цьому напрямку, мають важливе значення для оцінки ефективності використання 

інформаційного ресурсу системи дистанційного навчання та будь-якої інформаційної 

системи. 

Відомо, що семантичні мережі, як і навантажені орієнтовані графи, являють собою 

сукупність трьох множин. До множин вершин  nvvvV ,...,, 21  і дуг D { mddd ...,,, 21 } 

додається множина ваг ,  n21 ,...,, Г  кожний елемент якого зіставлений дузі 

miDdi ,1,  , і  вершині V={vl,v2,...,vn}. Таким чином, семантична мережа – це S=(V, 

D, Г). На рис. 1 наведені приклади семантичних мереж у вигляді сильно зв'язних 

навантажених орієнтованих графів. Очевидно, що в оцінці складності сильно зв'язних 

навантажених орієнтованих графів повинні враховуватися ваги дуг і вершин. Для мережі S1, 

якщо не враховувати поняття «вага дуги», тоді його складність по показнику Sl
3
 дорівнює 2 

[3]. В S1 дві дуги різної ваги. Якщо скористатися існуючими підходами оцінки складності 

мереж [3], то із двох чисел треба віддати перевагу числу 4, що буде визначати структурну 

складність S1. Мережа S2 складається з 8 дуг, і вибрати якесь одне число із множини Г={1, 7, 

6, 3, 4, 2, 5, 5}, як у випадку S1, неможливо. У такий спосіб, що в критерії оцінки структурної 

складності необхідно врахувати всі елементи множини Г і для цього зручно скористатися 

матричними представленнями мережі. 
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 Рис. 1. Приклади семантичних мереж 

 

Дослідження показали, що оцінка складності семантичної мережі по кількості понять в 

деяких умовах не дає однозначного результату порівняння і тому потрібні подальші 

дослідження в цьому напрямку. З іншої сторони оцінка складності мережі через повторність 

відношень між поняттями, яка описується так званою контурністю також потребує 

удосконалення. Але ці властивості безумовно мають вплив на складність семантичної 

мережі. 

На наш погляд перед обчисленням структурної складності доцільно виконати оцінку 

пріоритетності дуг – сортування дуг по наступних ознаках, які перераховані в послідовності 

перевірки: числу контурів, що проходять через дугу (по убуванню); ваги дуги (по 

зростанню); індексу початку дуги (по зростанню); індексу кінця дуги (по зростанню). При 

такому впорядкуванні найбільш пріоритетною виявиться дуга, що входить у максимальне 

число контурів, і, якщо таких дуг мало, то більш пріоритетною буде дуга, що має меншу 

вагу. Навпаки, найменш пріоритетною виявиться дуга, що входить у мінімальне число 

контурів, і, якщо таких дуг мало – дуга з максимальною вагою. Сортування дуг 

супроводжується перестановкою стовпців матриці контурів: стовпці матриці контурів 

групуються по убуванню сумарної кількості одиничних елементів у цих стовпцях; якщо 

виникли підматриці зі стовпців з однаковою кількістю одиниць, розставляємо стовпці по 

убуванню ваги відповідних їм дуг. Якщо в одній підматриці перебувають дуги з однаковою 

вагою й однаковим числом одиниць у відповідних стовпцях, тоді розставляємо їх у 

лексиграфічному порядку по індексах дуг. 

По аналогії з підходом, який запропоновано в монографії [3] визначимо поняття 

ступеню пріоритетності дуги (1) як мультиплікативної величини. Це пояснюється 

необхідністю балансу структурних і алгебраїчних властивостей дуги. Алгебраїчні 

властивості навантаженої дуги проявляються в першому співмножнику: чим вага більше, 

тим пріоритет дуги менше. Структурні властивості дуги оцінюються другим співмножником 

– чим менше приріст складності в чисельнику дробу, тим у меншій мірі дуга може вплинути 

на оцінку структурної складності; фактично це частинна похідна структурної складності по 

вазі дуги, що обчислюється методом кінцевих різниць. 
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де );( diSld – ступінь пріоритетності дуги di; функція має параметр  ; знаки   і ≈ 

означають, відповідно, «дорівнює по визначенню» і «зіставлене», тобто привласнено 

локально в межах терму; 

)(4   iidSSl – структурна складність орграфу S, у якому дуга di зіставлена вазі гi із 

приростом  >0. 
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Розроблені методики та відповідні алгоритми формування навантажених матриць 

інцидентності, суміжності та контурів, а також матриці складності, яка є добутком двох 

добутків: добутку навантажених матриць суміжності, інцидентності та транспонованої 

матриці контурів, та транспонованого добутку навантажених матриць суміжності, 

інцидентності і транспонованої матриці контурів. 

Пропонується методика оцінки N-арної неоднорідної семантичної мережі (рис. 2) через 

норму (3) матриці складності W (2). Даний підхід дозволяє врахувати кількість понять, 

відношень, контурів, вагу як вузлів так і зв’язків. 

)(dim,))((W nnWXBCXBC TTT  .                           (2) 

Таким чином, показник структурної складності семантичної мережі має вигляд 

)(max)(
12

)4( WWSSl i
ni




 ,                                    (3) 

де i (W),    i= n,1  – спектр матриці W. 

 

У формулі (3) немає потреби в точності визначення норми матриці, погодженої з 

Евклідовою нормою вектора [2], відповідно до якого )(max
12

WW i
ni




  знак модуля 

можна опустити, тому що матриця складності є симетричною, позитивно визначеною. 

 
Рис. 2. Методика оцінки структурної складності N-арної неоднорідної семантичної мережі 

 

Висновки. Таким чином, запропонована методика оцінки структурної складності N-

арної неоднорідної семантичної мережі, через норму матриці складності, яка відрізняється 

від існуючої процедурою формування навантажених матриці інцидентності, суміжності та 

контурів, а також матриці складності, яка є добутком двох добутків: добутку навантажених 
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матриці суміжності, інцидентності і транспонованої матриці контурів і транспонованого 

добутку навантажених матриці суміжності, інцидентності і транспонованої матриці контурів.  

Запропоновано, що перед обчисленням структурної складності треба виконати оцінку 

пріоритетності. Визначено, що найбільш пріоритетною виявиться дуга, яка входить у 

максимальне число контурів, і, якщо таких дуг небагато, то більш пріоритетною буде дуга, 

що має меншу вагу. Навпаки, найменш пріоритетною виявиться дуга, яка входить у 

мінімальне число контурів, і, якщо таких дуг небагато – дуга з максимальною вагою. 

Застосування методики дозволяє врахувати кількість понять (вузлів), відношень (зв’язків), 

контурів, вагу як вузлів так і зв’язків. 
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УДК 000. 684                                                              к.т.н., доц. Соловьев В.И. (ВНУ) 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА В ЗАДАЧАХ ВЫЯВЛЕНИЯ  

МОНТАЖА В АУДИОФАЙЛАХ 

 
У статті розглядаються питання (проблеми) сегментації мови в завданнях локалізації 

монтажу аудіофайлів. Приведені результати досліджень завдання сегментації мови і локалізації 

монтажу аудиофайлів. Висловлюваний напрям досліджень базується на виявленні ділянок 

аудіофайлу з характерними ознаками частоти основного тону голосу людини. 

Ключові слова: звукові сигнали, монтаж аудіофайлів, цифрова обробка. 

 

В статье рассматриваются вопросы (проблемы) сегментации речи в задачах локализации 

монтажа аудиофайлов. Приведены результаты исследований задачи сегментации речи и 

локализации монтажа аудиофайлов. Излагаемое направление исследований базируется на 

выявлении участков аудиофайла с характерными признаками частоты основного тона  голоса 

человека. 

Ключевые слова: звуковые сигналы, монтаж аудиофайлов, цифровая обработка. 

 

The article deals with issues (problems) of speech segmentation in localization problems fake audio 

files (of audio editing). The results of studies of the problem of speech segmentation and localization of 

audio editing is shown. Expounded the direction of research is based on identifying of parts audio files 

with the characteristic signs of fundamental frequency of human voice  
Keywords: sound signals, installation of audiofiles, digital processing. 

 

Вступ. При решении различных задач цифровой обработки аудиофайлов, связанных с 

анализом речевых сигналов, весьма существенной является задача автоматической 

сегментации звукового сигнала [1,2,3]. Точность сегментации на паузы и речевую 

составляющую звукового сигнала весьма существенна в задачах построения математических 

моделей выявления монтажа аудиофайла по статистическим характеристикам пауз речи. 

Одной из первичных задач, которые необходимо решить, является разделение сигнала на 

паузы и речевую составляющую аудиосигнала [1,2]. Предложено множество решений этой 

задачи, которые достаточно эффективны в рамках различных конкретных исследований 

[1,2,3]. В большинстве методов анализа пауз в задачах выявления монтажа, как правило, 

рассчитываются различные статистические и спектральные характеристики звукового 

сигнала в паузах речи. Естественно, точность выделения границ речевых сегментов и пауз 

оказывает существенное влияние на точность оценки статистических  характеристик пауз.  

Аналіз отриманих результатів. В представляемых ниже результатах исследования 

этого вопроса рассматривается направление методов разделения пауз и речевых сегментов, 

базирующееся на известных статистических и спектральных характеристиках сегментов речи  

[1,2,3,4]. 

На рис. 1 и рис. 2 представлены типичные фрагменты, иллюстрирующие переход от 

пауз речи к собственно речевым составляющим аудиосигнала (появление – рис. 1, и 

окончание – рис. 2, речевой составляющей ). 

Важным методологическим моментом исследуемой задачи является  существенная 

“ассиметрия” физических характеристик звукового сигнала при переходе от паузы к 

фрагменту речи (рис. 1) и наоборот – от фрагмента речи к паузе (рис. 2). Переход к паузе 

часто сопровождается остаточными импульсациями звукового сигнала, что, естественно, 

необходимо учитывать при выделении границ пауз и речи для более точных статистических 

оценок  характеристик пауз. 

Как показывают наши исследования, для выделения начала и окончания паузы 

необходима разработка различных методов разделения пауз и речевых составляющих 

звукового сигнала. Ниже рассматривается модель, которая эффективна при локализации 

момента начала сегмента речи (окончания паузы). Для эффективной локализации начала 
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паузы, с точки зрения задач выявления монтажа аудиофайлов, требуются иные подходы, 

изложение которых будет рассматриваться в рамках других публикаций.  

 

 
   

Рис. 1. Иллюстрация перехода от паузы к речевой составляющей аудиосигнала 

 

 
   

Рис. 2. Иллюстрация перехода от  речевой составляющей аудиосигнала к паузе 
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Предлагаемая далее методология разделения пауз и речевых сегментов базируется на 

модели речевого сигнала в виде последовательности структур модулированных сигналов с 

несколькими частотными составляющими (возможно изменяющимися во времени). 

Характерной особенностью, по которой можно визуально разделить паузы и речевые 

фрагменты аудиосигнала, является появление структур модулированного сигнала с  

различными, явно выраженными, частотами (в области частот основного тона голоса 

человека). Рассмотрим возможность локализации границ окончания паузы и начала 

фрагмента речи по этому визуальному критерию.  

В исследовании выборка аудиофайла сканировалась в перемещаемом временном окне с 

вычислением в окне локальных экстремумов аудиосигнала. Была поставлена задача 

выделения участков аудиофайла, на которых появляются локальные экстремумы 

аудиосигнала удовлетворяющие ряду требований характерных для речевых составляющих 

сигнала и отсутствующие в паузах.: 

1. Интервал между локальными экстремумами, следующими последовательно друг за 

другом, равен – t с точностью Dt. Величина t находится в диапазоне времени, 

соответствующем величине, обратной диапазону частоты основного тона голоса. Величина 

Dt  была выбрана в процессе многочисленных экспериментальных исследований в рамках 

рассматриваемой задачи. 

2. Рассматривается не менее N=12 локальных экстремумов, следующих друг за другом. 

При этом эти экстремумы, удовлетворяющие первому условию, должны чередоваться по 

виду (минимум – максимум или наоборот). 

3. Экстремумы либо увеличиваются по абсолютной величине, либо уменьшаются от 

первого к последнему (но не монотонно). Это условие моделирует начало нарастания или 

уменьшения (возможно с модуляциями) речевой составляющей аудиосигнала. 

4. Среди соседних локальных максимумов в диапазоне интервалов времени, 

соответствующем частоте основного тона,  выбирается абсолютный максимум. 

5. Среди соседних локальных минимумов в диапазоне интервалов времени, 

соответствующем частоте основного тона,  выбирается абсолютный минимум. 

Излагаемая последовательность переработки информации по амплитудам звукового 

сигнала является схемой общего плана (без множества достаточно важных рабочих деталей 

алгоритма переработки информации).  

На основе подхода, базирующегося на описании динамики локальных экстремумов, 

были проведены многочисленные исследования на различных аудиофайлах. Их цель – 

выявления оптимальных, с точки зрения точности локализации по времени, границы 

перехода между паузами и речевыми составляющими аудиосигнала. Варьировались 

параметры Dt и N. 

Необходимо отметить следующее. Оптимальный выбор указанных выше параметров 

влияет не на точность локализации границы между паузами и фонемами, а на вероятности 

верного или ошибочного решения при автоматической локализации об обнаружении 

границы. Точность локализации границы при ее “безошибочном” обнаружении в данной 

методологии, как показывают экспериментальные исследования, порядка величины, 

обратной частоте дискретизации аудиосигнала. То есть, предельно возможная. Дело в том, 

что место локализации определяется в большинстве случаев по первому из последовательно 

следуемых экстремумов и равно временному отсчету соответствующему этому локальному 

экстремуму. 

В связи с вышеуказанным, важен вопрос об ошибках первого и второго рода при 

принятии статистической гипотезы по вероятному обнаружению точки локализации конца 

паузы. Данный вопрос решался путем многочисленных экспериментов с варьированием 

параметров Dt и N  для различных аудиофайлов (в формате просмотра wav). 

Фактически эти вероятности зависят лишь от статистических характеристик 

аппаратуры аудиозаписи и фонового сигнала в процессе записи речевого аудиосигнала. 
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В частности, они полностью определяются вероятностью появления на паузах структур 

групп локальных экстремумов, удовлетворяющих рассматриваемой методике. 

 

С точки зрения психофизиологии восприятия голоса, это эквивалентно тому, чтобы 

встретить в паузе случайно созданный голосовой фрагмент. Что является, казалось бы, 

совершенно невероятным событием. Однако, как показывают многочисленные 

психофизиологические исследования [5], человек начинает воспринимать “осмысленные” 

фонемы и их идентифицировать при достаточно большой их минимальной протяженности во 

времени. Это связано с психофизиологией восприятия звука. На рассматриваемых в 

исследовании временных отрезках (порядка 0,01 секунды) человек, как правило, не может 

идентифицировать по аудиосигналу на слух наличие начала фрагмента речи. В виду этого, на 

таких временных интервалах вполне вероятно встретить в паузах случайное сочетание 

локальных экстремумов, которое соответствует вышеуказанным требованиям. 

 

Очевидно, что вероятность таких событий зависит не только от статистических 

характеристик  пауз, но и от параметров методики. 

 

На рис. 3 и рис. 4 представлены фрагменты исследования зависимости вероятности 

ложного обнаружения на паузах  локализации начала  фонем речи (рис. 4) и вероятности 

пропуска начала  фонем речи (рис. 3), обобщенные по 50 аудиофайлам, записанным на 

различной аппаратуре аудиозаписи. При расчете вероятности пропуска начала фонем речи 

(рис. 3) в исследовании был принят критерий пропуска более двух локальных максимумов, 

которые при визуальном просмотре графика звукового сигнала характерны для начала 

сегмента речи. Этот визуальный критерий может показаться субъективным, однако, в 

процессе исследований при визуальном просмотре графиков аудиосигнала различными 

исследователями не было случаев двух различных мнений. Кроме того, данный 

субъективизм не оказывает никакого влияния на конкретную модель сегментации речевого 

сигнала. 

 

Представленные зависимости получены при значении N=12, Dt – параметр, 

характеризующий разброс временных интервалов следования экстремумов 

(среднеквадратическое отклонение  в алгоритме от величины  среднего значения интервала 

следования экстремумов для 12 экстремумов,  в %  к среднему значению). 

 

Приведенные иллюстрации фрагментов исследования  характеризуют ошибки первого 

и второго рода в рамках рассматриваемой задачи.  

 

Как видно из графиков зависимостей, ошибочное определение фрагмента начала речи 

имеет экстремум в районе Dt = 10%. Физически это обусловлено тем, что при уменьшении 

допуска по анализу следования интервалов экстремумов наступает момент, когда слишком 

“жесткие” условия на точность в алгоритме ухудшают вероятностные характеристики 

обнаружения.  

 

Вероятность ложного обнаружения начала речи существенно зависит от частоты 

дискретизации звукового файла (при записи речи). Эта вероятность также существенно 

зависит, как показывают исследования, от качества аппаратуры аудиозаписи. В частности, 

при записи на ноутбуках часто в шумах записи присутствует помеха от сети на частоте 50 Гц 

и кратных ей частотах. Это существенно снижает эффективность работы в рамках 

рассматриваемой методики сегментации речи. 

Для учета подобных “ложных” экстремумов необходим дополнительный анализ с 

дополнительными параметрами, которые отфильтровывают данный вариант шумов. 
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Вероятность ошибок как первого, так и второго рода в рассматриваемой задаче можно 

существенно снизить при увеличении параметра N. Однако, как показывают исследования, 

при этом точность локализации границы при “безошибочном” обнаружении первых 

локальных экстремумов существенно возрастает.  

 

 

 
 

Рис. 3. Вероятность пропуска начала речи 

 

 

Так, например, на рис. 5 и рис. 6 приведены графики вероятностных характеристик по 

ошибкам первого и второго рода, построенные по звуковым файлам, записанных на 

ноутбуке, с частотой дискретизации аудиосигнала – 44,1 кГц. Вероятность как пропуска 

начала речи, так и вероятность ложного обнаружения начала речи для этих файлов несколько 

выше при одном и том же значении параметра Dt. 
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Рис. 4. Вероятность ложного обнаружения начала речи 

 

 
 

Рис. 5. Вероятность пропуска начала речи для аудиофайлов, записанных на ноутбуке 



 142 

 
 

Рис. 6. Вероятность ложного обнаружения начала речи для аудиофайлов,  

записанных на ноутбуке 

 

Выводы по результатам исследований: 

1. Разработанное направление сегментации речевого сигнала и пауз речи обладает, при 

условии верного обнаружения фрагмента речи, максимально возможной точностью 

локализации начала фрагмента речи – порядка времени обратному частоте дискретизации 

речевого сигнала. 

2. Ошибки первого и второго рода в данной задаче (вероятность пропуска и начала 

речи и вероятность ложного обнаружения начала речи) зависят от ряда факторов, связанных 

как с характеристиками аппаратуры аудиозаписи, так и с параметрами алгоритма 

сегментации. 

По величине эти ошибки являются вполне приемлемыми для решения ряда задач 

автоматической сегментации речи в задачах выявления монтажа аудиофайлов. 
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ПОБУДОВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ НАВЧАННЯ 

 
У статті проведено аналіз функціональної структури та обґрунтовано технічні 

принципи побудови та організації функціонування перспективних інтелектуальних систем 

навчання на основі використання штучних нейронних мереж. 

Ключові слова: інтелектуальні системи навчання, роботизований електронний 

інструктор, інтегрована експертно-моделююча система,  штучна нейронна мережа. 

 

В статье проведен анализ функциональной структуры и обоснованы технические 

принципы построения и организации функционирования перспективных интеллектуальных 

систем обучения на основе использования искусственных нейронных сетей. 

Ключевые слова: интеллектуальные системы обучения, роботизированный электронный 

инструктор, интегрированная экспертно-моделирующая система, искусственная нейронная 

сеть. 

 

The article analyzes the functional structure and proved the technical principles of organization 

and functioning of intelligent learning systems perspective, based on the use of artificial neural networks. 

Keywords: intelligent education systems, robotic electronic instructor, simulation integrated expert 

system,  expert-system simulation, artificial neural network. 

 

Вступ. Впровадження комп’ютерно-інтегрованих технологій та засобів автоматизації в 

усі сфери діяльності сучасних підприємств та організацій передбачає використання новітніх 

ефективних систем підготовки фахівців автоматизованих систем управління (АСУ). 

Навчальні програми, які розроблені за допомогою традиційних засобів комп'ютерної технології 

навчання, мають демонстраційний тип або жорстку структуру керування, що не відповідає 

сучасним вимогам, запропонованим до систем підготовки фахівців. У зв'язку з цим в останні 

роки все більшу актуальність набувають комп'ютерні системи навчання з елементами 

штучного інтелекту.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальній характеристиці інтелектуальних 

систем та перспективам їхнього розвитку присвячена досить велика кількість робіт, 

наприклад [1-5]. Однак у даний час у сучасній літературі немає єдиних підходів до створення 

систем навчання з елементами штучного інтелекту. Крім того, не в повній мірі обґрунтовані 

концептуальні вимоги до архітектури інтелектуальних систем навчання  (ІСН) підготовки 

фахівців АСУ.  

 

Метою статті є проведення аналізу функціональної структури та обґрунтування 

технічних принципів побудови та організації функціонування перспективних ІСН.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У цілому за допомогою ІСН на початкових етапах навчання забезпечується: 

1. Керування процесом навчання не тільки за кінцевим результатом, але й у процесі 

проведення планових лабораторних та практичних занять, тобто реалізується автоматичне 

керування на всіх етапах виконання навчального завдання (НЗ), починаючи від його 

постановки і закінчуючи оцінкою за кожний етап та за все НЗ. 

2. Діалогова текстова, графічна, а також мовна взаємодія між ІСН та студентами, 

причому в ході діалогу можуть обговорюватися не тільки сутність тих або інших дій, але і 

стратегія пошуку рішення, планування дій, прийоми контролю і т.п. 

3. Реалізація прискорених режимів підготовки майбутніх фахівців в залежності від 

успіхів в навчанні.  

4. Адаптивний вибір навчальних завдань у вигляді дозовано-прогресуючої складності 

та інформаційна підтримка процесу вирішення цих завдань для досягнення поставленої 
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навчальної мети. 

5. Постійне накопичення даних про навчальні завдання, варіанти їх вирішення та рівень 

підготовки фахівців для удосконалення моделі навчання і стратегії підготовки студентів [1]. 

Ефективність таких систем оцінюється на основі порівняння їхніх можливостей з 

діяльністю досвідченого викладача. Викладач (електронний інструктор), базуючись на 

власних уявленнях про виконання навчальних завдань, направляє студентів на пошук 

оптимальних варіантів вирішення поставлених завдань та постійно оцінює їх дії. Він 

підбирає, у залежності від рівня підготовки студентів, навчальні завдання у вигляді 

дозовано-прогресуючої складності. При необхідності - пропонує їм допомогу, показуючи 

план вирішення завдань. Оцінюючи успіхи студентів, викладач (електронний інструктор) 

визначає раціональну стратегію навчання, а при необхідності - повторює з ними раніше 

пройдений матеріал. З урахуванням допущеної помилки викладач (інструктор) негайно 

здійснює зворотний зв'язок, після виконання студентом навчального завдання - може 

показати більш ефективне його вирішення. З метою підвищення якості та скорочення строків 

навчання всі вищезазначені функції досвідченого педагога доцільно покласти на 

роботизованого електронного інструктора [2]. 

 

Концепція побудови роботизованого електронного інструктора полягає в розробці 

спеціального математичного та програмного забезпечення ІСН. У загальному вигляді 

роботизований електронний інструктор являє собою інтегровану експертно-моделюючу 

систему, за допомогою якої забезпечується підготовка фахівців АСУ до необхідного рівня на 

основі: цілеспрямованого використання знань експертів в області АСУ; імітаційного 

багатоваріантного моделювання роботи засобів АСУ; діагностики знань, умінь та навиків у 

студентів з виконання НЗ; накопичення даних об'єктивного контролю і керування навчанням.  

Проведений аналіз дозволяє виділити наступні основні завдання, що виникають при 

створенні ІСН:  

опрацювання знань у предметній області навчальних завдань, що складають предмет 

навчання; 

розробка методів контролю й діагностики помилок у студентів; 

розробка методів керування навчанням [3, 4]. 

 

В основі функціонування ІСН лежить наступна модель процесу навчання. Є мета 

навчання, яка виражена у вигляді характеристик необхідного (нормативного) рівня 

підготовки студентів. Доки мета не досягнута, повторюється наступна послідовність дій: 

на основі поточного рівня кожного студента і моделі навчання генерується, у вигляді 

дозовано-прогресуючої складності, чергове навчальне завдання, що вимагає відповідних дій 

у навчаючих; 

рішення, що отримані студентами, звіряються з еталонними і на основі розходжень 

проводиться діагностика їхніх помилок; 

за результатами діагностики коригуються поточні характеристики моделі підготовки 

студентів та при необхідності за допомогою роботизованого електронного інструктора 

забезпечується інформаційна підтримка процесу навчання. 

Відповідно до даної моделі процесу навчання архітектуру ІСН можна розглядати як 

сукупність таких підсистем: 

експертно-моделююча підсистема (ЕМП-1) НЗ; 

експертно-моделююча підсистема (ЕМП-2) функціонування засобів АСУ та оцінки дій 

студентів; 

підсистема сполучення й обміну навчальної інформації; 

експертна підсистема (ЕП) об’єктивного контролю; 

ЕП керування та планування процесу навчання. 

ЕМП-1 призначена для формування НЗ і може являти собою: 

а) ЕП з базою знань, побудованою на знаннях експертів з АСУ; 
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б) імітаційні моделі зовнішнього впливу на засоби АСУ в різноманітних ситуаціях; 

в) програми пошуку або вибору найбільш складних НЗ.  

ЕМП-2 призначена для імітації дій засобів АСУ згідно запропонованих рішень 

студентами і може являти собою: 

а) ЕП з базою знань, побудованою на знаннях експертів по застосуванню засобів АСУ; 

б) імітаційні моделі дій засобів АСУ у різноманітних конфліктних ситуаціях; 

в) програми пошуку або вибору найбільш ефективних дій фахівців (засобів) АСУ. 

ЕП об’єктивного контролю дій студентів призначена для виявлення допущених 

помилок при виконанні навчального завдання на основі порівняння його дій з еталонними 

(нормативними). Вона ґрунтується на базі знань, що містить каталог можливих помилок та 

правила висування й перевірки гіпотез про неправильні уявлення, що призвели до даної 

помилки. 

 

ЕП керування та планування процесом навчання являє собою базу знань про керування, 

планування, методичне забезпечення і моделі навчання в умовах тимчасових і вартісних 

обмежень, що накладаються на процес навчання. При формуванні умінь або навичок у 

вирішенні навчальних завдань у студентів головна увага приділяється створенню 

проблемних (конфліктних) ситуацій, які вимагають від них визначених (одного або 

декількох) дій. При цьому на початковому етапі навчання за допомогою електронного 

інструктора забезпечується повна (звукова, текстова і графічна) інформаційна підтримка 

процесу виконання навчального завдання. В міру придбання необхідних умінь і навиків 

роботи на засобах АСУ інформаційна підтримка електронного інструктора скорочується. 

З концептуальної точки зору ІСН являє собою пристрій, який  спочатку вивчає 

навчальне завдання, а потім навчає студентів виконанню цього завдання на основі 

використання штучних нейронних мереж (ШНМ) [5].   

 

Штучною нейронною мережею називають структуру, що складається з пов'язаних між 

собою нейроподібних елементів (нейронів). ШНМ характеризується типом 

використовуваних нейронів, їх кількістю, видами сполучень між нейронами (у тому числі 

числом рівнів (шарів) в ієрархічній структурі), а також набором алгоритмів навчання. 

Нейронні мережі можна розділити на мережі з контрольованим і неконтрольованим 

навчанням. Мережі з контрольованим навчанням вимагають подання вектора вхідних даних і 

відповідного йому вектора вихідних даних. Виділяють повнозв'язнi мережі, мережі з 

локальними зв'язками і багатошарові мережі [6]. У повнозв'язнiй мережі (рис. 1. а) кожен 

нейрон зв'язаний з усіма іншими (на входи кожного нейрона подаються вихідні сигнали 

інших нейронів). У мережах з локальними зв'язками (рис. 1. б) нейрони розташовуються у 

вузлах прямокутної решітки. Кожен нейрон зв'язаний з чотирма або вісьмома своїми 

найближчими сусідами. Розробка алгоритму зворотного поширення помилки (back 

propagation) [7] зробила найбільш популярними багатошарові мережі з прямими зв'язками 

(рис. 1. в). 

Нейрони в таких мережах поділяються на групи із загальним вхідним сигналом - шари. 

На кожен нейрон першого шару подаються всі елементи зовнішнього вхідного сигналу. Всі 

виходи нейронів m-го шару подаються на кожен нейрон шару m +1. Виходами мережі є 

вихідні сигнали останнього шару. Зв'язки від виходів нейронів деякого шару m до входів 

нейронів наступного шару (m +1) називаються послідовними. 
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Рис. 1. а) повнозв'язана мережа; б) слабозв'язанi мережі; в) багатошарова штучна 

нейронна мережа з прямими зв'язками (feed forward neural network). (1)-вхідний шар 

нейронів. (2)-внутрішні шари. (З)-вихідний шар. (4)-зв'язки між нейронами 

 

Нейрон (рис. 2) складається з елементів трьох типів: помножувачі (синапи), суматор і 

нелінійний перетворювач. 

 
Рис. 2. Нейрон. Хi - вхiднi сигнали, Wi - вагові коефіцієнти 

,
1





n

i
iiWxS   Y = F(S) - вихідний сигнал нейрона 

 

Синапи здійснюють зв'язок між нейронами, множать вхідний сигнал на число, що 

характеризує щільність зв'язку та вагу синапу. Суматор виконує додавання сигналів, що 

надходять за синапатичними зв'язками від інших нейронів, і зовнішніх вхідних сигналів. До 

суми вхідних сигналів, помножених на відповідні синапатичні ваги, додається зсув нейрона. 

Нелінійний перетворювач реалізує нелінійну функцію одного аргументу - виходу суматора. 

Ця функція називається функцією активації чи передатною функцією нейрона. В якості 

функції активації найчастіше використовують сигмоїдальнy. 

Навчання нейронної мережі є ітераційна процедура, що полягає у зміні вагових 

коефіцієнтів зв'язків між нейронами і вимагає тривалих обчислень [8, 9, 10]. При цьому 
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вагові коефіцієнти підбираються таким чином, щоб вектор вихідних сигналів максимально 

відповідав вектору бажаних вихідних сигналів. Після навчання мережа може застосовувати 

отримані навички до нових вхідних сигналів. Алгоритм зворотного поширення помилки є 

ітеративним градієнтним алгоритмом мінімізації середньоквадратичної помилки між 

дійсним виходом мережі та бажаним виходом. 

Навчання відповідно до штучних нейронних мереж являє собою процес регулювання 

параметрів нейронів, що забезпечують належне виконання функцій мережею як 

роботизованого електронного інструктора. На входи мережі надходять пакети даних про 

конфліктні ситуації, подібні тим, котрі формуються джерелом інформації про зовнішнє 

середовище. Виходами є еталонні рішення або еталонні дії майбутніх фахівців з високим 

ступенем достовірності. 

Нейронні мережі добре відповідають вирішенню задач управління процесом навчання, 

де рішення досить високого ґатунку повідомляються подальшому блокові, який на основі 

цих рішень доводить відповідні інструкції до кожного студента та забезпечує генерацію 

наступного завдання. Генерація умов завдання в загальному випадку здійснюється за назвою 

(номером) завдання, значенням складності та інтенсивності імітації конфліктних ситуацій. 

Такі завдання мають свої набори параметрів, які адаптивно (в залежності від успіхів 

навчання) коригуються для створення необхідної складності та інтенсивності імітації 

конфліктних ситуацій.  

Як показують результати попередніх досліджень, реалізація елементів інтелектуальних 

засобів навчання на базі існуючих стандартних локальних та розподілених мереж ПЕОМ 

автоматизованих класів забезпечує підготовку студентів до необхідного рівня при 

мінімальних тимчасових і вартісних витратах. 

Висновки. Таким чином, інтелектуальні системи навчання з запропонованою 

архітектурою та моделлю функціонування дозволяють підвищити якість проведення 

лабораторних та практичних занять, комп’ютерних тестувань та забезпечити реалізацію 

прискореної самостійної підготовки студентів з виконання поставлених навчальних завдань. 
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ТЕХНІЧНІ, ФУНКЦІОНАЛЬНІ І ПРОГРАМНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

СИСТЕМИ СУПРОВОДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ 

 
Описано ряд наукових проблем створення інформаційної системи супроводження 

експлуатації авіаційної техніки та ряд заходів щодо їх вирішення. Сформульовані функціональні 

завдання інформаційної системи супроводження експлуатації авіаційної техніки. Представлено 

підхід, який пропонується для вирішення завдань розробки. 

Ключові слова: експлуатація авіаційної техніки, інформаційна система. 

 

Описан ряд научных проблем создания информационной системы сопровождения 

эксплуатации авиационной техники и ряд мер по их решению. Сформулированы функциональные 

задачи информационной системы сопровождения эксплуатации авиационной техники. 

Представлен подход, который предлагается для решения задач разработки. 

Ключевые слова: эксплуатация авиационной техники, информационная система. 

 

A number of scientific problems of a system for maintenance of aircraft and a number of measures to 

address them. As functional task information system support of aircraft.Presented approach is proposed for 

solving problems of development.  

Keywords: aircraft maintenance, information system.  

 

Вступ. Світовий досвід підвищення ефективності експлуатації авіаційної техніки (АТ) 

свідчить про необхідність впровадження сучасних інформаційних технологій MRO 

(Maіntenance, Repaіr & Overhaul) супроводження процесів обслуговування, ремонту і 

модернізації АТ і інформаційних обліково-управлінських технологій ERP (Enterprise 

Resource Planning). Такі технології широко застосовуються у військово-повітряних і 

військово-морських силах багатьох країн, таких як Норвегія, Великобританія, Франція, 

Греція, Південна Африка, а також у компаніях-виробниках авіаційної і космічної техніки, 

таких як аерокосмічний концерн Saab, компанія  Sіkorsky Aіrcraft Australіa, міжнародний 

консорціум Eurofіghter і інші.  

Сучасна інформаційна система (ІС) супроводження процесів  обслуговування, ремонту 

і модернізації АТ має підтримувати легкі і важкі форми обслуговування, ремонту вузлів і 

агрегатів, ремонту компонентів АТ; надавати аналітичну інформацію для планування і 

складання графіків ремонтів і інших видів робіт, керування конфігураціями техніки та 

матеріально-технічним постачанням; проводити відстеження витрат, вести статистику і 

аналіз. 

Вся інформація, що курсує в елементах ІС, має бути представлена у вигляді 

інтерактивних електронних технічних керівництв, електронних каталогах, електронних 

формулярах основних виробів і електронних паспортів агрегатів і комплектувальних виробів. 

Функціонування ІС має вирішувати логістичні, інженерно-технічні задачі, а також задачі 

підтримки прийняття рішень. 

Досвід впровадження і використання ІС [2, 3, 5, 7] показав, що неможливо розробити і 

впровадити в процес експлуатації і ремонту універсальну інформаційну систему, оскільки для 

кожного експлуатанта, для кожної компанії-виробника існує специфічний перелік 

функціональних задач. Тому єдиним шляхом інформатизації процесів експлуатації і ремонту в 

Повітряних Силах Збройних Сил України є використання сучасних програмних продуктів і 

технологій, як фундаменту для створення власної інформаційної системи. Унікальність 

інформатизації процесів експлуатації АТ в Повітряних Силах полягає в необхідності 

розробки ефективної теоретичної основи для синтезу гнучкого гарантованого керування 

технічним станом АТ на розширеному експлуатаційному інтервалі її життєвого циклу. Це в 

свою чергу вимагає розробки загальної наукової методології як аналізу та синтезу моделей 

еволюції технічного стану АТ в процесі її експлуатації, так і аналізу та синтезу систем 

http://www.saab.se/
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комплексного керування експлуатаційними процесами з урахуванням закономірних 

динамічних, параметричних, економічних,  енергетичних і інформаційних процесів.  

Сучасний стан проблеми. Сучасний етап експлуатації військової авіаційної техніки АТ 

іноземної розробки і виробництва, яка  перебуває на озброєнні в Повітряних Силах Збройних 

Сил України, має ряд недоліків. Зокрема авторський нагляд з боку розробників і виробників 

АТ здійснюється в більшості випадків лише на гарантійному етапі їхньої експлуатації. 

Надалі  відповідальність за працездатність АТ покладається на експлуатантів. Експлуатація 

АТ проводиться в умовах обмеженого фінансування, що не дозволяє в повному обсязі 

відновлювати її технічний стан шляхом виконання капітально-відновлювальних ремонтів. 

Технічний стан АТ характеризується суттєвим вичерпанням установлених показників, що 

приводить до необхідності збільшення її строків служби та ресурсу і тим самим приводить 

до необхідності розширення експлуатаційного інтервалу життєвого циклу АТ. 

В цих умовах експлуатантом АТ разом з науково-дослідними установами України в 

якості основної технології підтримки справності (працездатності) АТ використовується 

комплекс заходів, що включає: 

- дослідження, направлені на визначення реального технічного стану конкретних 

виробів АТ; 

- проведення наукового аналізу інформації про стан і надійність АТ; 

- підготовку і прийнятті рішень про можливість подальшої експлуатації АТ; 

- створення відповідних структур, оснащених сучасною діагностичною апаратурою; 

- проведення необхідних досліджень з метою відпрацювання нових методик контролю 

технічного стану АТ;   

- переведення АТ на прогресивні і більш економічні стратегії експлуатації, в основу 

яких покладаються концептуальні принципи експлуатації за станом. 

Правовим підґрунтям для цих заходів є постанова Кабінету Міністрів України від 5 

липня 2006 року №915 ”Про забезпечення розвитку Повітряних Сил Збройних Сил”, наказ 

Міністра оборони України від 20 лютого 2007 року № 61 ”Про затвердження Порядку 

переведення та експлуатації за технічним станом військової авіаційної техніки, за якою не 

здійснюється авторський нагляд”, ”Концепція створення інформаційної системи 

супроводження експлуатації авіаційної техніки Збройних Сил України”, яка затверджена 

23.05.08 заступником Міністра оборони України. 

Однак, ефективному проведенню вищезазначених заходів заважає ряд об’єктивних 

факторів. Існуюча система збору, обліку і аналізу інформації про технічний стан і надійність 

АТ не є автоматизованою та ґрунтується на паперових технологіях. Автоматизовані 

довідники нормативно-технічних та методичних даних з питань експлуатації АТ відсутні. 

Існує велика кількість неавтоматизованих експлуатаційних процесів, розподілених в 

просторі та часі. Проведення аналізу технічного стану і надійності АТ характеризується 

великою трудомісткістю та низькою оперативністю, що суттєво ускладнює формування 

управлінських рішень щодо підтримання її справності. Лише підвищення ефективності 

інформаційного забезпечення процесів супроводження експлуатації АТ дозволить усунути 

названі завади. 

Тому колектив авторів поставив за мету формулювання завдань технології створення 

інформаційної системи супроводження експлуатації авіаційної техніки щодо науково-

технічного, функціонального і апаратно-програмного аспектів. 

Науково-технічні аспекти. Аналіз, проведений в [2], показав, що існуюча система 

управління технічним станом АТ на розширеному експлуатаційному інтервалі її життєвого 

циклу не дозволяє в теоретичному плані ефективно вирішувати функціональні завдання 

оперативної підтримки заданого технічного стану АТ без проведення капітально-

відновлювальних робіт, а також завдання управління фінансовими витратами на підтримку 

заданого рівня функціонального стану АТ. Недоліки існуючої системи управління технічним 

станом АТ призвели до виникнення ряду наукових проблем. 
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Перша проблема полягає в протиріччі між потребою в оперативному, адаптивному 

(гнучкому) управлінні технічним станом АТ в сучасних умовах, особливо на етапах 

виконання функціональних завдань за призначенням, і недостатніми можливостями 

існуючого науково-методичного апарату, зокрема, відсутністю науково обґрунтованих 

методів і методик такого управління [3].  

Друга проблема полягає у необхідності розробки методологічного апарату 

оперативного адаптивного управління технічним станом АТ на основі концепції віртуальних 

функціональних систем [4, 5]. Концепція ґрунтується на використанні потенціалу 

корпоративних ресурсів єдиного інформаційного простору (мережецентричного середовища) 

з метою підвищення (підтримання на заданому рівні) показників безвідмовності та живучості 

АТ [6].  

Третя актуальна проблема полягає в необхідності проведення комплексної оцінки й 

управлінні еволюційними процесами деградації та старіння АТ на розширеному 

експлуатаційному інтервалі її життєвого циклу. Вирішення цієї проблеми вимагає розробки 

загальної наукової методології як аналізу й синтезу моделей еволюції технічного стану АТ, 

так і аналізу й синтезу систем комплексного керування експлуатаційними процесами з 

урахуванням закономірних динамічних, параметричних, економічних і енергетичних  

процесів, що протікають у кожному виробі АТ на розширеному експлуатаційному інтервалі 

їх життєвого циклу [7]. 

Очевидними шляхами вирішення зазначених проблем є реалізація при створенні ІС 

ряду заходів. Дослідження областей динамічного стану експлуатаційних показників АТ, 

виявлення об'єктивно існуючих властивостей і закономірностей АТ та розробка і 

впровадження відповідного науково-методичного апарату в алгоритмічне та програмне 

забезпечення ІС. Реалізація в інформаційній системі супроводження експлуатації авіаційної 

техніки концепції адаптивного управління технічним станом АТ у мережецентричному 

середовищі на основі віртуальних функціональних технологій. Розвинення концепції 

системного представлення узагальнених динамічних процесів функціональної та 

деградаційної параметричної еволюції виробів АТ на розширеному експлуатаційному 

інтервалі їх життєвого циклу. 

Функціональні аспекти. Удосконалення інформаційного забезпечення експлуатації і 

ремонту АТ полягає в створенні єдиного масиву інформації для вирішення в структурних 

підрозділах різного рівня авіації Повітряних Сил завдань планування, організації і 

управління експлуатацією АТ та її матеріально-технічним забезпеченням, а також 

розширенні можливостей щодо оптимізації зазначених процесів; інтегруванні інформаційних 

потоків системи експлуатації АТ в єдину автоматизовану систему управління бойовою і 

господарською діяльністю в Збройних Силах України; зменшенні трудомісткості та 

підвищенні оперативності процесів збирання, оброблення, систематизації, аналізу і надання 

інформації з питань експлуатації АТ шляхом автоматизації цих процесів; формуванні 

електронної бази нормативно-технічних і методичних даних та вимог щодо експлуатації АТ, 

рівня її матеріально-технічного забезпечення; підвищенні повноти і достовірності інформації 

щодо технічного стану АТ та рівня її надійності. 

Для інформаційного забезпечення комплексу заходів, що здійснюються в процесі 

експлуатації, ІС АТ повинна виконувати наступні функціональні завдання: 

збір, накопичення, систематизація і математичне оброблення даних з експлуатуючих 

частин та авіаремонтних підприємств і формування на їх основі інформаційної бази даних 

про пономерну наявність АТ, її експлуатаційну надійність і технічний стан на встановлений 

рівень глибини деталізації обладнання, витрачання ресурсних показників та строків служби 

АТ, рівень трудомісткості і вартості її технічного обслуговування і ремонту та інших даних; 

облік та систематизація даних про відмови та несправності АТ, оцінювання та 

прогнозування її надійності, супроводження аналізу та дослідження причин та умов 

виникнення відмов і несправностей; 
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контроль переміщення агрегатів і комплектувальних виробів АТ і дотримання умов її 

експлуатації, визначення фактичного рівня технічних та експлуатаційних характеристик АТ, 

прогнозування величини та характеру їх змін; 

ведення електронної бази нормативно-технічних даних і вимог з питань експлуатації 

АТ, а також класифікаторів обладнання АТ; 

формування звітних груп даних для вирішення завдань планування і оптимізації робіт з 

технічного обслуговування та ремонту при експлуатації АТ за технічним станом, наукового 

обґрунтування змін нормативних показників і вимог до АТ та матеріально-технічного 

забезпечення (в першу чергу забезпечення запасними частинами та агрегатами) її 

експлуатації, збільшення  установлених показників АТ, оцінки реального рівня напруженості 

експлуатації зразків АТ (за даними об’єктивного контролю), розробки нормативних 

документів з  питань експлуатації АТ за технічним станом; 

накопичення та зберігання значень вимірюваних параметрів АТ, які визначають її 

фактичний технічний стан, супроводження аналізу тенденцій їх зміни та причин, що 

обумовлюють ці зміни в різних умовах експлуатації, виявлення негативних тенденцій у зміні 

технічного стану АТ та діагностування за ними несправностей і відмов ще на ранніх стадіях 

їх розвитку; 

уточнення показників модельного представлення деградаційних процесів, пов’язаних з 

старінням і напрацюванням АТ; 

супроводження аналізу економічної діяльності, планування та контролю фінансового 

стану в ході експлуатації АТ; 

систематизація, ієрархічна структуризація та кодифікація зовнішніх проявів відмов та 

несправностей АТ; 

супроводження аналізу технічного стану АТ, що зазнала аварій та катастроф, для 

визначення причин авіаційних подій; 

формування та коригування вихідних обліково-звітних документів. 

Апаратно-програмні аспекти 

Для ефективного інформаційного забезпечення експлуатації АТ програмно-технічний 

комплекс ІС має бути сформований як сукупність організаційно-функціональних підсистем, 

які забезпечать сумісне функціонування підсистем інформаційного забезпечення 

експлуатації АТ. При цьому, програмно-технічні комплекси підсистем ІС формуватимуться 

із сукупності однорідних, функціонально уніфікованих модулів, програмне забезпечення 

кожного з яких має включати повний набір інформаційних функцій і процедур обробки 

інформації, необхідних для інформаційного забезпечення робіт, виконуваних в ході 

експлуатації АТ. Доступ користувачів до інформації в кожному із модулів підсистем ІС 

здійснюється згідно паролів у відповідності до їх повноважень. 

Для вирішення завдань розробки ІС пропонується розглядати інформаційну технологію 

супроводження експлуатації АТ як комплексний масштабуємий безпаперовий засіб, 

заснований на сучасному комп’ютерному та телекомунікаційному обладнанні та 

спрямований на вирішення завдань військово-наукового і технічного супроводження 

експлуатації АТ. 

Підхід, який пропонується для вирішення завдань розробки, полягає в наступному: 

розглядати задачу створення і супроводження експлуатації АТ в інформаційному аспекті як 

задачу розподіленого автоматизованого документообігу з поглибленою аналітичною 

обробкою даних для підтримки прийняття рішень щодо стану АТ, причин відмов і 

несправностей та умов їх виникнення.  

Для реалізації запропонованого підходу необхідно використовувати web-платформу 

управління інформаційним контентом, яка забезпечить високу оперативність процесів 

збирання, оброблення та аналізу даних та формування сукупності реалізованих рішень щодо 

обсягу, розміщення і форм існування інформації, яка використовується в інформаційній 

системі при її функціонуванні, а також дозволить створити автоматизовані класифікатори 

об’єктів АТ та нормативну базу щодо технічного обслуговування і ремонту АТ. 
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Для побудови інформаційної технології застосовуються: 

методи системного та доменного аналізу для ведення обліку та систематизації даних 

про відмови і несправності АТ, оцінювання і прогнозування надійності  АТ, супроводження 

аналізу і дослідження причин та умов виникнення відмов і несправностей АТ;  

методи дослідження операцій з метою формування своєчасного впливу управлінських 

рішень на технічний стан АТ; 

методи теорій прийняття рішень для формування достовірної інформації щодо 

наявності, фактичного технічного стану та рівня надійності парку АТ, рівня матеріально-

технічного забезпечення її експлуатації, витрачання ресурсних показників та строків служби 

АТ; 

засоби автоматизації процесів розподіленого документообігу на базі однієї з відомих 

програмних платформ (наприклад, MS SharePoint 2010, Lotus Notes, тощо).  

В рамках створення інформаційної технології автори очікують отримати: 

наукові основи інформаційного супроводження експлуатації АТ за технічним станом, а 

також моніторингу та оцінки стану АТ методами теорії прийняття рішень на основі 

використання отримуваних в інформаційній технології даних;  

методи, алгоритми і програми підвищення точності прогнозування величини і 

характеру змін показників надійності та стану АТ за обмеженою вибіркою 

експериментальних даних;  

засоби збору і аналізу даних при технічному обслуговуванні АТ з контролем 

параметрів; 

нормативні документи з питань використання отримуваних в інформаційній технології 

результатів оброблення інформації для прийняття обґрунтованих рішень. 

Висновки. Запропонована технологія створення інформаційної системи 

супроводження експлуатації авіаційної техніки в системному розумінні охоплює три головні 

аспекти: науково-технічний, функціональний і апаратно-програмний. 

Розв’язання задач розробки пропонується проводити шляхом використання нового 

методу, сутність якого полягає в тому, що для реалізації засобів інформаційної технології 

використовується web-платформа, а процеси технології розглядаються як автоматизований 

документообіг з поглибленою аналітичною обробкою даних для підтримки прийняття 

рішень щодо технічного стану АТ. 

Очікувані результати досліджень будуть актуальними не лише в галузі авіації для 

вирішення задачі створення інформаційної технології супроводження експлуатації АТ за 

технічним станом, а також для суміжних галузей: при супроводженні версій програмного 

забезпечення, супроводженні відходів при рішенні задачі екології виробництв і т.д.  

Впровадження інформаційної технології в систему експлуатації АТ надасть можливість 

знизити витрати на логістичне забезпечення, дозволить автоматизувати планування потреб 

та термінів постачання запчастин, підвищить ефективність логістичних процесів. 
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СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ВОЄННА БЕЗПЕКА 

УДК 519.7.004.8; 621.396                                     к.т.н., доц. Демьянчук Б.А. (НЦБП СВ) 
 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНОЙ ПРОПУСКНОЙ 

СПОСОБНОСТИ ПУНКТОВ БОЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПВО 
 

На основі методу максимальної правдоподібності пропонується прогнозування 

ймовірностей цілерозподілу потоку ЗПН, а також оцінок інтенсивності заявок на цілерозподіл, 

які можуть бути обслужені із заданою ймовірністю. 

Ключові слова: ймовірнісна модель, статистичне прогнозування, метод максимальної 

правдоподібності, цілерозподіл, інтенсивність потоку ЗПН.  

 

На основе метода максимального правдоподобия предлагается прогнозирование 

вероятностей целераспределения потока  СВН максимальной интенсивности, а также оценок 

интенсивности заявок на целераспределение, которые могут быть обслужены с заданной 

вероятностью. 

Ключевые слова: вероятностная модель, статистическое прогнозирование, метод 

максимального правдоподобия, целераспределение, интенсивность потока СВН. 

 

Based on the method of maximum probability, proposed is forecasting of probabilities of target 

allocation of maximum intensive stream of air attack weapons, as well as intensity of target allocation 

requests, which can be processed according to specified probability.   

Keywords: probability model, statistical forecasting, method of maximal likelihood, target 

allocation, intensity of stream of air attack weapons. 
 

Постановка и решение задачи. Решение задачи объективной оценки предельных 

возможностей ПБУ по целераспределению обычно связано с двумя видами трудностей. 

Теоретические оценки возможностей ПБУ являются мало приемлемыми из-за 

многофакторности исходных условий для целераспределения и неопределенностей 

случайного и антагонистического характера [1]. Эти неопределенности связаны не только с 

ограниченной пропускной способностью управляемых средств ПВО, но и с трудно 

предсказуемым характером действий современных СВН, например, из-за ожидаемого 

массированного применения недорогих и малозаметных ДПЛА различного назначения: 

разведывательных, разведывательно-ударных, транслирующих информацию, а также 

отвлекающих путем переизлучения усиленных сигналов радиолокационных средств ПВО.  

Экспериментальные же оценки предельной пропускной способности ПБУ считаются 

проблемными из-за практической нереализуемости и, следовательно, нецелесообразности 

адекватного воспроизведения воздушной обстановки, близкой к реальной [2]. 

В известной литературе наиболее часто эта задача решается с помощью имитационного 

моделирования. Однако, отсутствие проверенных реальним опытом данных о распределении 

параметров случайных процессов, касающихся вариантов действия противника, 

направленных на перегрузку и снижение живучести средств ПВО, возможностей аппаратуры 

и действий боевого расчета ПБУ в сложной обстановке, снижает ценность результатов 

такого моделирования [3].  

Целью статьи является рассмотрение предлагаемого здесь метода статистического 

прогнозирования результатов целераспределения при отсутствии ограничений на 

интенсивность потока заявок, основанное, во-первых, на построении вероятностной модели, 

адекватно учитывающей обобщенные факторы, которые способствуют, и факторы, которые 

препятствуют успешному целераспределению, во-вторых, на получении экспериментальных 

данных об относительном количестве (доле) успешных целераспределений при приемлемых, 

т.е. реализуемых, значениях интенсивностей заявок на целераспределение. Целью этого 

этапа является экспериментальное выявление закономерности изменения указанной доли 

успешных целераспределений по ограниченному количеству данных реальных испытаний 
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эффективности ПБУ. В-третьих, метод  основан на получении максимально правдоподобных 

оценок параметров результирующего тренда зависимости вероятностей целераспределения с 

вычислением дисперсий оценок по совокупности всех дискретных экспериментальных 

данных. 

Вероятностная модель адекватно учитывает процесс одновременного противоборства 

факторов более адекватно, чем известные модели, и это отображается зависимостью 

скорости изменения вероятности успешных целераспределений от произведения 

вероятностей противоположных событий, взятого с коэффициентом в виде разности 

интенсивностей противодействия факторов. Решение такого дифференциального уравнения 

дает вероятностную модель (тренд) зависимости вероятностей успешного 

целераспределения от интенсивности потока заявок на целераспределение.  

Статистическая оценка параметров прогнозного тренда с учетом ошибок основана на 

начальных отсчетах по результатам испытаний указанных вероятностей (частостей) 

успешного целераспределения с учетом случайных отклонений этих отсчетов от тренда 

изменения вероятностей. 

Целью первого этапа является экспериментальное выявление закономерности 

изменения доли (вероятности) В успешных целераспределений при малых значениях 

интенсивностей (плотности потока) ν заявок на целераспределение В(ν) по ограниченному 

количеству данных реальных испытаний эффективности ПБУ. Особенности построения 

вероятностной модели, которая учитывает одновременное противоборство факторов более 

адекватно, чем известные модели, и это отображается вероятностями противоположных 

событий в виде В(ν) и  [1-В(ν)], сводятся к следующему.  

Поскольку указанные факторы воздействуют синхронно, то результирующая скорость 

изменения вероятности (доли) успешных целераспределений dВ(ν)/dν должна быть 

пропорцинальна произведению указанных вероятностей В(ν) и [1-В(ν)]. В качестве 

коэффициента пропорциональности при этом целесообразно взять так называемый 

коэффициент γ противодействия факторов, имеющий смысл разности интенсивностей их 

противодействия. В результате получаем дифференциальное уравнение, которое адекватно в 

самом общем виде отображает особенности моделируемого процесса в виде 

 

                                         dВ(ν)/dν = γ В(ν)·[1-В(ν)].                                            (1) 

 

Интегрируя (1) при начальных условиях, например,  

 

В(ν = ν0,5 ) = 0,5, 

 

где ν0,5 – плотность потока заявок на целераспределение, при которой достигнутый 

уровень доли успешных целераспределений достигает половины его максимального 

значения, получаем на данном этапе вероятностную модель (тренд) зависимости 

вероятностей В(ν) успешного целераспределения от интенсивности потока заявок ν на 

целераспределение в виде (рис. 1)  

                                                В(ν) =  {1  +  exp[γ( ν -ν0,5)]}
-1   .                                      (2) 

Параметры γ и ν  этой логистической кривой должны далее оцениваться методом 

максимального правдоподобия для построения результирующего тренда по данным 

испытаний ПБУ, которые отображены на рис.1 пунктиром. 
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Рис.1. Зависимость вероятностей успешных целераспределений от интенсивности 

потока СВН (вариант) 

 
Пусть далее задача состоит в нахождении оценок максимального правдоподобия 

параметров γ и ν0,5 и погрешностей этих оценок по ограниченной совокупности m значений 

функции (2), наблюдаемых на начальном интервале значений ν, т.е. по дискретным 

экспериментальным данным, например, через каждые 0,1 νмакс. 

Считаем, что для тренда (2) экспериментально получены его дискретные значения для 

аргумента  ν  = νк,  к = 1,…,т. 

Оптимальные оценки максимального правдоподобия параметров (ν0,5) и γ без принятия 

специальных мер для линеаризации тренда (2) найти не удается. Поэтому будем искать их в 

два этапа. 

Прежде всего, получим опорные значения (ν0,5)о и γо по двум значениям функции (2), 

например, для известных и наиболее удаленных (на экспериментальном интервале)  

значений аргумента ν = ν1 и ν = νm . 

При этом получим систему уравнений в виде 

 

В1  =  {1  +  exp[-γo( ν1 - ν0,5)]}
-1

 

Вm =  {1  +  exp[-γo( νm -ν0,5)]}
-1 

  
Решение системы дает опорные параметры: 

 

                                        γо = [ln(1/В1 - 1) – ln(1/Вm -1)]/( ν m- ν1);          

 (ν0,5)o  = [ν m ln(1/В1 - 1) – ν1ln(1/Вm -1)]/ [ln(1/В1 - 1) – ln(1/Вm -1)].            (3) 

 

Для нахождения оценок параметров (ν0,5) и γ методом максимального правдоподобия, с 

учетом их опорных значений (3) и всех значений функции В(ν) на интервале  [ν = 0, ν = ν m], 

причем измеренных с погрешностями m ,,, 21  , введем обозначения:  

 

               b1  =  (ν0,5)o + Δ(ν0,5) = b01 +Δb1;    b2 = γо +Δγ = b02 + Δb2 .                 (4) 

 

Разложим В(ν) в ряд Тейлора по параметрам  b1 и b2  в окрестности вектора  (bо1, bо2), 

ограничиваясь первыми членами разложения. При этом для ν  = νк,  к = 1,…,т  получим 

значение к-й дискреты в виде 

 

 
2 2

0,0 0 0,0 01 1
( ) ( ) ( ) / ) ( ) ( ) ( )( ),k k k i i i k i k i iB B dB db b b B B b b                         (5) 
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где                 В0,0(νk) = {1+exp[-b02( νк - b01)]}
-1

;    

Вi(νк) = - {1+exp[-b02( νк - b01)]}
-2

exp[-b02( νк - b01)]b02,                                 (6) 

В2(νk) = {1+exp[-b02( νк - b01)]}
-2

exp[-b02( νк - b01)]( νк - b01). 

 

Представим для  t = tк , к = 1,…,т выражение (5) системой вида 

 
TA b C  , 

              
   

   
1 1 1

2 1 2

m

m

B B
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B B

 

 

 
  
 

;    
1
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b

b

 
   

 
;    

   

   

1 0,0 1

0,0m m

B B

C

B B

 

 

 
 

  
  

  .               (7) 

 

Прежде чем перейти к отысканию вектора оценок b , найдем, используя правило 

Саррюса, определитель информационной матрицы Фишера, который согласно (7) равняется 

 

         
2

2 2

1 2 1 2

1 1 1

m m m
T

k k k k

k k k

A A B B B B   
  

 
   

 
    .                                            (8) 

 

Из (8), имея в виду (6), можно сделать вывод о том, что определитель матрицы AAT
 

не равен нулю, следовательно, при решении уравнения (7) можно получить оценки, 

обладающие конечной дисперсией. 

Учтем неточное описание процесса  B   на интервале экспериментальных измерений. 

Значения проекций вектора C  содержат ошибку. Случайный вектор в виде C  имеет 

реализацию 

Cy .                                                                 (9) 

Если ошибки описания рассматриваемого процесса распределены нормально (это 

предположение не противоречит предельной теореме Ляпунова, поскольку процесс 

целераспределения развивается под влиянием множества независимых факторов) с нулевым 

средним значением, то их плотность вероятности имеет вид 

 

   








  1
2

1

2

2

1
exp2 T

m

 ,                                        (10) 

 

где              П – матрица ковариаций ошибок описания процесса. 

Функция правдоподобия параметров b , подлежащих оцениванию, согласно (9), 

равняется 

 

            
1

1
22

1
2 exp

2

m
T

b y y A b y A b 
  

          
 

,               (11) 

где                               0A A b ;   èñò.,y y b    . 

 

Для независимых ошибок неравноточного описания процесса  B   матрица 

ковариаций и обратная ей являются диагональными  
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где 2

k  - дисперсия ошибки k-го отсчета  B  , равная  22  Mk . 

Уравнение правдоподобия получается из (11) после дифференцирования логарифма  . 

Оно имеет вид 

 

 1 1T TA A b A y     .                                        (13) 

 

Матрица   11  AAT
 согласно (7) и (12) равняется 
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В соответствии с (3), (4), (6), (12), (14) в результате получаются оптимальные оценки 

параметров ожидаемых темпов изменения показателя реальной эффективности (вероятности 

успешного) целераспределения в зависимости от увеличения плотности потока СВН, 

означающего все более усложняющуюся обстановку для осуществления успешного 

целераспределения в ПБУ.   

Оценки параметров, а именно,   - коэффициента интенсивности противодействия 

факторов, способствующих и препятствующих увеличению величины вероятности 

успешного целераспределения, и  ν0,5, зависящих от параметров , получим в виде  
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Дисперсии оценок искомых параметров тренда (2), 0,5  и  , в соответствии с (14) 

имеют вид  
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Точности оценок параметров тренда (рис. 1) растут при увеличении числа дискретных 

данных этапа испытаний ПБУ и при увеличении точности отсчетов В(νк). 

Подставляя оценки параметров (15) в выражение (2) для тренда, получаем 

результирующую функцию вероятности успешного целераспределения, позволяющую 

прогнозировать ожидаемую закономерность изменения интегрального показателя 

эффективности процесса в зависимости от интенсивности потока СВН.  

Понятно, что прогнозное значение предельной пропускной способности исследуемого 

ПБУ целесообразно определять по величине абсциссы полученной результирующей 

функции с учетом допустимого снижения уровня вероятности успешного 

целераспределения, т.е. с учетом значения ординаты ( по допустимому минимуму) 

результирующей функции В(t ). 

 

Выводы. 

1. Предлагаемый метод, учитывающий объективное противоборство факторов 

процесса, способствующих и препятствующих реализации эффекта успешного 

целераспределения, основан на применении вероятностной модели, которая является более 

адекватной, чем известные. 

2. Статистическое прогнозирование является удобным для решения практических задач 

оценки ожидаемого предельного уровня пропускной способности ПБУ ПВО. 

3. Метод позволяет прогнозировать (по ограниченной совокупности 

экспериментальных данных) результаты целераспределения в ПБУ, которые можно достичь 

при максимальной интенсивности потока СВН, а также определять интенсивность потока 

СВН, которые можно успешно распределить между средствами ПВО с заданной 

вероятностью.  
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ПІДБІР ПІСТОЛЕТНОЇ ЗБРОЇ ЗА КРИТЕРІЯМИ АНТРОПОМЕТРИЧНО-

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ СУМІСНОСТІ 

 
У статті розглядається використання діагностичної біотехнічної системи при 

визначенні антропометрично-психофізіологічної функціональної сумісності людини і 

короткоствольної вогнепальної зброї. Розроблено спеціалізований алгоритм визначення рівня 

тремору та загальну методику оцінювання сумісності людини і зброї. 

Ключові слова: методика підбору зброї, антропометрично-психофізіологічна сумісність, 

стрілець, рівень тремору. 

 

В статье рассматривается использование диагностической биотехнической системы при 

определении антропометрическо-психофизиологической функциональной совместимости 

человека и короткоствольного огнестрельного оружия. Разработан специализированный 

алгоритм определения уровня тремора и общая методика оценки совместимости человека и 

оружия. 

Ключевые слова: методика подбора оружия, антропометрическо-психофизиологическая 

совместимость, стрелок, уровень тремора. 

 

In the article the use of the diagnostic biotechnical system at determination of anthropometric-

psycho-physiological functional compatibility of man and fire-arm is studied. The specialized algorithm of 

tremor level determination and general technique of man and gun compatibility estimation are developed. 

Keywords: fire-arm selection technique, anthropometric-psycho-physiological compatibility, 

shooter, tremor level. 

 

Вступ і постановка завдання. Новітній етап розвитку професійної армії та державних 

силових структур вимагає оптимізації боєздатності кожного солдата або співробітника 

Органів внутрішніх справ. Одночасно з тим зростають і вимоги до кожного кадрового 

працівника, підвищується ціна помилки. В таких умовах розвиток технологій виявлення 

об’єктивних передумов для оптимізації бойової підготовки є актуальним напрямком 

наукових досліджень, зокрема в системах «людина – військова техніка». В той же час 

достатньо малодослідженим залишається питання сумісності людини і вогнепальної зброї на 

фізичному та психофізіологічному рівні. Тому створення науково обґрунтованих методів і 

засобів визначення сумісності людини і зброї є актуальним науково-прикладним завданням. 

Аналіз відомих публікацій. Існує достатньо велика кількість публікацій, присвячених 

психологічним аспектам надання співробітнику Органів внутрішніх справ (ОВС) права на 

зберігання, носіння та застосування вогнепальної зброї. Серед них слід відзначити праці [1–

3], в яких виділені основні фактори ризику при видачі зброї, запропоновані методики оцінки 

можливості видачі працівнику ОВС табельної зброї, розглянуті психологічні особливості 

застосування зброї та його емоційні та правові наслідки, причини та способи зменшення 

агресії як співробітників ОВС, так і правопорушників. Однак у цих працях досліджуються 

психологічні аспекти застосування зброї та принциповий допуск людини до зброї в цілому, 

без конкретизації моделі короткоствольної вогнепальної зброї (КВЗ). 

На необхідність відповідності між окремими геометричними, масо-габаритними 

тактико-технічними характеристиками (ТТХ) пістолетної або револьверної зброї та 

індивідуальними фізіологічними показниками стрільця вказували Л. Вайнштейн [4, 5], 

А. Данілов [6], Ю. Чугунов [7] та ін. Актуальність цих досліджень і в наш час доводить факт 

активного перевидання деяких праць через півстоліття після їх першої публікації [4]. Проте 

методів або хоча б таблиць оптимальної відповідності між показниками людини і зброї в них 

не запропоновано. Крім того, вони, як і роботи сучасних авторів [8–11], присвячені 
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моделюванню процесу виконання пострілу, стосуються здебільшого спортивної стрільби та 

не дають чіткої відповіді про сумісність стрільця з конкретною моделлю бойової КВЗ. В той 

же час актуальним є завдання оптимізації бойової підготовки працівників ОВС за можливої 

мінімізації як грошових, так і часових витрат [12]. А керівництво Міністерства внутрішніх 

справ України надає першочергового значення вирішенню питань переоснащення 

підрозділів ОВС новими сучасними зразками стрілецької зброї та спеціальних засобів для 

підвищення якості оснащення та підготовки кадрових співробітників [13]. 

З 2008 року у Вінницькому національному технічному університеті проводяться 

дослідження щодо оцінювання сумісності стрільця і КВЗ за антропометричними і 

психофізіологічними показниками. Зокрема, у [14] сформульовано і підтверджено базове 

припущення про індивідуальну сумісність людини і зброї; обґрунтовано перелік значимих 

параметрів для індивідуального підбору КВЗ; у [15] визначено антропометрично-

психофізіологічну функціональну сумісність (АПФС) людини і КВЗ як ергономічно 

обумовлену, кількісно виражену і психофізіологічно обґрунтовану відповідність масо-

габаритних і тактико-технічних характеристик КВЗ психоемоційному і функціональному 

стану людини, що її застосовує; у [16] розроблено метод визначення АПФС; у [17] 

запропоновано структурну організацію системи для визначення АПФС людини і КВЗ. 

Мета дослідження. Виходячи із завдання дослідження та одержаних раніше 

результатів, метою даної роботи є визначення і обґрунтування методики підбору зброї за 

допомогою системи для визначення АПФС людини і КВЗ. 

Основна частина. Розроблена діагностична біотехнічна система для визначення 

АПФС людини і КВЗ може застосовуватися як в професійній військовій, правоохоронній 

сфері, так і приватними особами при виборі оптимальної зброї самозахисту. Система також 

може бути застосована з тренувальною метою. 

Перший етап визначення АПФС полягає у внесенні до системи необхідних відомостей. 

В базу даних системи за замовчуванням занесені тактико-технічні характеристики кількох 

найбільш поширених в системі ОВС України типів КВЗ, а саме: ТТ, ПМ, АПС, ПСМ, Форт–

12 та Форт–14. Для повноцінної роботи з системою, якщо в наявності є інші типи зброї, 

необхідно занести до бази даних і їх ТТХ. Перелік ТТХ, необхідних для внесення в базу 

даних, визначено у спеціальній формі занесення нової моделі зброї. 

Людину, яка пройшла попереднє обстеження і була визнана такою, що відповідно до 

своїх службових обов’язків має право на носіння і застосування вогнепальної зброї, може 

проходити дослідження на діагностичній системі з метою виявлення найбільш оптимальної 

для себе моделі зброї. Інші особи можуть проходити дослідження на діагностичній системі 

без видачі їм в подальшому бойової зброї. 

Спершу формується особиста електронна облікова картка досліджень стрільця, куди 

заносяться його особисті дані. Перед початком роботи з системою у стрільця потрібно 

виміряти і занести до бази даних кандидатів наступні антропометричні параметри: зріст, 

масу, довжину руки від плеча до кінчиків пальців; а також параметри долоні кандидата [16]: 

довжину кисті Дв, довжини пальців П1–П5, довжини фаланг вказівного пальця П2ф1–П2ф3, 

ширину кисті Ш, діагональний розмір кисті Дг (рис. 1). На рисунку також видно 

пронумеровані римськими цифрами основні лінії людської долоні, що зустрічаються у 97 % 

людей. 

Вказані вимірювання параметрів долоні можуть проводитись як в натурному 

експерименті (зніматись безпосередньо з долоні стрільця), так і шляхом попереднього 

сканування розпластаної долоні (див. рис. 1). 

Довжина кисті Дв вимірюється від середньої області лінії І (див. рис. 1) до проміжку 

між середнім та безіменним пальцями. Довжини пальців П2–П5 вимірюються від їх кінчиків 

до першої складки перед першою фалангою кожного пальця. Довжина великого пальця П1 

вимірюється від його кінчика до дистального кінця лінії V. Ширина долоні Ш вимірюється 

між найбільш віддаленими точками крайніх кісточок кисті вказівного пальця та мізинця при 

максимально розкритій долоні. Діагональний розмір долоні Дг вимірюється від кінця лінії І 
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до кінця першої складки перед першою фалангою вказівного пальця. Цей розмір, як видно з 

рисунку, перетинає долоню між лініями ІІ і ІІІ, які означують її згин при охопленні долонею 

предметів. Саме по наближеній до даного розміру лінії «лягає» в долоню задня грань 

рукоятки пістолета [16]. 
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Рис. 1. Зображення правої долоні людини, отримане шляхом сканування, з позначенням 

діагностично значимих для оцінювання АПФС параметрів 

 

Всі зазначені розміри у випадку натурного вимірювання визначаються за допомогою 

штангенциркуля з точністю до 0,5–1 мм. Використання штангенциркуля дозволяє 

нівелювати вплив на результати вимірювань об’єму долоні, а орієнтація на лінії — уникнути 

варіацій крайніх точок одних і тих самих відстаней у різних людей. Вимірювання параметрів 

долоні з її зображення також володіє достатнім ступенем точності. Крім того, збереження 

зображення долоні в електронній формі дозволяє піддавати його методам комп’ютерної 

обробки, зокрема виділення контурів, що полегшує встановлення крайніх точок кожного 

діагностично значимого розміру. Зазначимо також, що в подальшому варто додатково 

дослідити вплив на вибір оптимального типу зброї товщини кисті, обхвату пальців (зокрема, 

вказівного), відстані між кінцем лінії V і першою фалангою вказівного пальця, другого 

діагонального розміру кисті (від основи мізинця до основи великого пальця). 

Після внесення вищевказаних параметрів до бази даних програми, можна переходити 

до другого етапу визначення АПФС людини і КВЗ, а саме експериментального дослідження, 

яке полягає в імітації повного циклу процесу виконання пострілів. 

Стрілець приймає бойову стійку або іншу початкову позицію залежно від поставлених 

задач. При цьому відстань до мішені може складати 10 або 25 м. Навпроти відповідного 

значення відстані у оболонці системи слід поставити «галочку». Після цього стрілець 

спрямовує зброю в руці на центр мішені, натискає спусковий гачок і намагається якнайдовше 
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утримувати її націленою в «десятку» мішені. В цей час відбувається визначення коефіцієнта 

стійкості утримання пістолета (СУП) [16], а також рівня професійного тремору за спеціально 

розробленим алгоритмом, який представлений на рис. 2. Алгоритм використовує фотодіодну 

мішень та лазерний випромінювач, встановлений на пістолеті і який може працювати в 

режимах видимого та невидимого променя. Запропонований алгоритм не потребує складної 

апаратної реалізації, як у випадку, коли датчик тремору розміщений на верхній кінцівці 

стрільця, і дозволяє враховувати кінцевий вплив тремору на точність стрільби. Оцінювання 

тремору відбувається протягом 5, 10 та 15 секунд з використанням невидимого променя. При 

цьому стрілець не виконує пострілів. Після закінчення вказаних вимірювань система подає 

ненав’язливий візуальний або звуковий сигнал, який дозволяє виконати постріл і завершити 

цей етап оцінювання АПФС. 
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Рис. 2. Алгоритм визначення рівня тремору в системі оцінювання АПФС 

 

Важливо, щоб під час виконання зазначених вправ стрілець утримував зброю згідно 

правил з настанов по стрілецькій справі, як справжній пістолет у бойовий позиції [18]. В цей 

час дані від датчиків, розташованих на доопрацьованому пістолеті, надходять до ПЕОМ і 
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аналізуються за допомогою відповідного програмного забезпечення. Ці дані 

використовуються також при визначенні коефіцієнта комфортності застосування пістолета 

(КК) [16].  

Далі стрілець виконує серію пострілів в режимі невидимого лазерного променя, при 

чому, після кожного пострілу стрілець формує власне судження щодо його влучності. 

Результати заносяться до бази даних програми і порівнюються між собою та іншими 

показами датчиків, розташованих на доопрацьованому пістолеті та на тілі стрільця. За 

результатами такої серії пострілів визначається коефіцієнт якості стрільби КЯ та коефіцієнт 

самоконтролю якості стрільби Кск [16]. 

В залежності від вибору користувачем режиму «Підбір зброї» або «Рекомендації по 

ТТХ», результати роботи діагностичної системи можуть бути представлені у вигляді 

оптимальної марки зброї, обраної серед тих, що наявні у базі даних системи, або ж у вигляді 

переліку тактико-технічних характеристик короткоствольної вогнепальної зброї, що 

найбільш функціонально сумісна з даною людиною без визначення її моделі [16, 17]. Це 

дасть можливість самостійно обрати оптимальний тип зброї відповідно до одержаних даних. 

У випадку, коли, після проведення діагностики, сумісними з даною особою 

виявляються більше одного типу (моделі) зброї, перевага надається тому, стосовно якого 

було отримано найвищий коефіцієнт комфортності (або суб’єктивна оцінка стрільця).  

Третій етап оцінки АПФС – тестова складова методики. Оцінку психофізіологічного 

стану стрільця бажано проводити до або одразу після стрілецьких вправ, так і в час, 

віддалений від стрільби, а отже, враховуючи пов’язані з нею фізичні та психофізіологічні 

навантаження. Кандидат проходить психофізіологічні тести, визначені у [19, 20], що 

дозволяє більш точно і адекватно підібрати сумісну з ним КВЗ. 

Запропоновану діагностичну систему можна застосовувати як окремо, так і в поєднанні 

з вправами на стрілецьких тренажерах або у лазерних тирах, які доповнюють одне одного і в 

сукупності є запорукою високоякісної професійної підготовки працівників ОВС або інших 

силових структур. Бажаним є також відпрацювання стрільця з визначеною функціонально 

сумісною з ним вогнепальною зброєю на навчальних польових стрільбах. 

Дослідження на діагностичній системі рекомендується проводити регулярно, але не 

частіше, ніж один раз на півроку. Більш часте використання системи з метою визначення 

АПФС вбачається надмірним. Проте систему можна застосовувати і з тренувальною метою, 

користуючись нею як тренажером. 

Висновок. В роботі, на основі розробленого методу і системи для визначення АПФС 

людини і КВЗ, вперше розроблено методику оцінювання функціональної сумісності людини 

і зброї. Розроблено спеціалізований алгоритм визначення рівня тремору за допомогою 

діагностичної біотехнічної системи, визначено і узагальнено її можливості та функції. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРІОДИЧНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНО-

ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ОЗБРОЄННЯ І ТЕХНІКИ ОРГАНІВ ОХОРОНИ 

ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ 

 
У статті представлені основні етапи методики оптимізації періодичності проведення 

профілактично-відновлювальних заходів озброєння і техніки органів охорони державного 

кордону. Отримано рівняння для знаходження оптимальної періодичності проведення 

технічного обслуговування та сформульовано необхідну і достатню умови існування 

оптимальної періодичності проведення профілактично-відновлювальних заходів для певного 

класу об'єктів.  

Ключові слова: технічне обслуговування, періодичність, профілактика. 

 

В статье представлены основные этапы методики оптимизации периодичности 

проведения профилактико-восстановительных мероприятий вооружения и техники органов 

охраны государственной границы. Получено уравнение для нахождения оптимальной 

периодичности проведения технического обслуживания и сформулированы необходимое и 

достаточное условия существования оптимальной периодичности проведения профилактико-

восстановительных мероприятий для определенного класса объектов.  

Ключевые слова: техническое обслуживание, периодичность, профилактика. 

 

In the articles presented the basic stages of methodology of optimization of periodicity of realization 

of prophylactic and measures of armament and technique of organs of guard of state boundary. 

Equalization is got for being of optimal periodicity of servicing and the necessary and sufficient terms of 

existence of optimal periodicity of servicing  are formulated for the certain class of objects.  

Keywords: maintenance service, periodicity, preventive maintenance. 

 

Вступ. Забезпечення надійної охорони державного кордону України, своєчасного 

нарощення потрібної щільності сил і засобів на небезпечних ділянках, обумовлює 

необхідність широкого застосування органами охорони державного кордону (ООДК) та, 

безпосередньо, прикордонними підрозділами значної кількості різноманітних технічних 

засобів. Найбільш чисельною групою цих засобів є транспортні засоби (ТЗ), але на 

сьогоднішній день в підрозділи кордону все більше надходить сучасних оптичних, оптико-

електронних, світлотехнічних, тепловізійних, радіолокаційних, інформаційно-комутаційних і 

інших засобів. Інтенсивне їх використання в системі охорони кордону, конструктивні 

особливості побудови та експлуатації обумовлюють необхідність розробки комплексної 

системи моніторингу процесів, що призводять до втрат працездатності, оптимізації 

періодичності проведення профілактично-відновлювальних заходів (ПВЗ) озброєння і 

техніки (ОіТ) органів охорони державного кордону, щодо запобігання відмов. Як показали 

результати попередньо проведених досліджень [1] існуючі програми технічного 

обслуговування (ТО) озброєння і техніки ООДК не повністю здатні врахувати інтенсивного 

їх використання, котрі визначаються сучасною моделлю охорони державного кордону [2]. 

Проведений аналіз існуючих стратегій технічного обслуговування виробів різноманітного 

конструктивного призначення та виконання, а також методичного апарату оцінки та 

забезпечення його ефективності [3-6], свідчить про необхідність вдосконалення системи 

профілактично-відновлювальних заходів ОіТ органів охорони державного кордону з 

урахуванням їх кількості у прикордонних підрозділах, особливостей конструкції, 

експлуатації, протікання процесів, що призводять до втрат працездатності, а також наявними 

резервами. 

Метою даної статті є формалізоване подання методики оптимізації періодичності 

проведення профілактично-відновлювальних заходів озброєння і техніки органів охорони 

державного кордону. Обґрунтування вигляду аналітичної залежності для визначення та 
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формулювання умов оптимальної періодичності проведення ПВЗ для певного класу об'єктів і 

ОіТ підрозділу охорони кордону в цілому.  

Постановка завдання. Відповідно поставленої мети завдання зводиться до оптимізації 

цільові функції в якості котрої використано комплексний показник надійності – коефіцієнт 

технічного використання [7], як такий, що найбільш повно віддзеркалює специфіку режимів 

експлуатації озброєння і техніки в ООДК. При цьому слід врахувати наступні вихідні дані та 

умови. Процес технічного забезпечення прикордонного підрозділу умовно представлено як 

систему з резервом часу, в якій об'єкт ОіТ представлений одним основним і одним резервним 

ідентичними елементами (резерв не навантажений). Також прийнято, що в початковий 

момент часу система повністю працездатна, основний елемент, тобто один об'єкт ОіТ 

прикордонного підрозділу перебуває в працездатному стані і використовується за 

призначенням. При цьому  будемо вважати, що основний елемент володіє двома рівнями запасу 

працездатності і переходить з першого рівня на другий з інтенсивністю )n(n 01   , а з 

другого рівня в стан відмови - з інтенсивністю  2 . У момент відмови основного елементу в 

роботу включається резервний елемент (вважатимемо що миттєво), тобто переводиться в режим 

використання другий об'єкт ОіТ прикордонного підрозділу аналогічного типу та групи 

експлуатації. При цьому випадкові величини, що характеризують процес експлуатації: час 

відновлення (tв), поповнюваний резерв часу, що використовується при відновленні 

працездатності (τд), поповнюваний резерв часу, що використовується при проведенні ТО 

(τд1), час, що відводиться для проведення ТО (tто) - взаємно незалежні і розподілені по 

експоненціальному закону з параметрами  ,,, 1  відповідно, а напрацювання об'єкту між 

відмовами (
H

t ) має експоненційний розподіл з параметром Ht/1 , при цьому 

чtчччч
H

20;25,0;5,0;0,4;0,1 1111

1    . 

Основний зміст. Відповідно специфіки вирішуваної задачі вираз коефіцієнта 

технічного використання ОіТ ООДК має наступний вигляд: 
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де q і q1 - вірогідності того, що час відновлення tв і тривалість ТО tто перевищують 

допустимі значення τд і τд1 відповідно, тобто: 
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BT  і TOT  - середній час відновлення системи з резервом часу і середній час проведення 

ТО, віднесені до однієї відмови, відповідно: 
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Проведене інтегрування виразу (1)по частинах показує, що воно є дрібно-лінійним 

функціоналом. Відповідно [6] слідує, що якщо показником надійності об'єкту (цільова 

функція) є дрібно-лінійний функціонал то технічне обслуговування доцільно проводити 
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через невипадковий, детермінований час, оскільки випадковий експеримент не покращує 

показників надійності. Дане твердження обумовлює необхідність проведення ПВЗ через 

невипадкові інтервали часу. Даний висновок дозволяє звести завдання оптимізації 

періодичності проведення ПВЗ для ОіТ ООДК до визначення максимуму виразу: 
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де q і q1 визначаються виразами (2) і (3), а BT  і TOT - формулами (4) і (5) відповідно. 

В результаті проведення диференціювання  функції (6) по Т і прирівнювання похідної 

нулю, отримуємо рівняння для знаходження оптимальної періодичності проведення ПВЗ для 

ОіТ ООДК: 
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де )(T  - інтенсивність відмови об’єкта ОіТ. 

 

При цьому слід відмітити, що рівняння (7) є необхідною умовою існування екстремуму 

функції )(
ДТВ

K  . За відсутності резерву часу ( 0
1


ДД
 ) вирази )min( ,

ДВ
tM   і 

)min(
1

,
ДTO

tM   стають рівними нулю, а формула (7) набуває іншого вигляду. 

Для вирішення питання про існування оптимальної періодичності проведення ПВЗ 

систем з резервом часу проведено визначення існування кореня рівняння (7). З цією метою 

прийнято припущення, що ( )BTO tt   і позначено через V(T) праву частину рівняння (7), при 

цьому видно, що при Т=0, V(0)=0 і справедлива нерівність:  

 

)0(
1

1 V
qTqT

qT

TOB

TO 


. 

 

Саме тому, при Т=0 похідна функції (6) позитивна. Якщо T  і при цьому має місце 

наступна нерівність: 
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то рівняння (7) матиме хоч би один корінь, а функція (6) - абсолютний максимум при 

),0[ T . 

Вважаючи, що )()(lim 


 T
T

 існує, з виразу (7) отримується: 
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де 



0

)( dttFt H  - середнє напрацювання об’єкта ОіТ на відмову. 

Тоді нерівність (8) приймає вигляд: 
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Умова (10) є достатня умова існування абсолютного максимуму функції (6) при 

),0[ T . З формули (10) видно, що при )(  нерівність виконується при будь-яких 

значеннях решти параметрів. Якщо ж )( , то необхідно провести розрахунок по 

формулі (10) для заданих початкових даних і при виконанні умови, що перевіряється, 

зробити висновки щодо доцільності проведення ПВЗ через кінцевий час. 

Таким чином, сформульовані необхідна (7) і достатня (10) умови існування 

оптимальної періодичності проведення ПВЗ для даного класу систем. 

При заданих вихідних умовах загальна формула (6) приймає вигляд: 
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  загальний вираз коефіцієнтів при експоненціальному 

розподілі напрацювання 
H

t  між відмовами. 

Для перевірки виконання необхідної умови існування оптимальної періодичності ПВЗ 

для прийнятих початкових даних рівняння (7) перетворюється до наступного вигляду: 
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де constT  )(1  при експоненційному розподілі напрацювання АТЗ ООДК між 

відмовами (
H

t ). 

З метою визначення наявності кінцевого кореня необхідно перевірити виконання 

достатньої умови (10), яка для даного випадку матиме вигляд: 
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Розрахунки по формулі (13) при заданих значеннях початкових параметрів показали, 

що достатня умова (10) виконується тільки для випадку розподілу випадкової величини 
H

t  

згідно із законом Ерланга 2-го порядку. Отже, можна зробити висновок щодо існування при 

цьому розподілі екстремуму функції )(
ДТВ

K   (формула (13)). 

Для визначення оптимального значення періодичності Т = Т* проведення ТО для 

прийнятих початкових даних графічним методом вирішено рівняння (12), результати чого 

приведені на рис. 1. На рис. 1 через α позначена ліва частина, а через β - права частина 

рівняння (12) (індекс 1 відповідає випадку експоненціального закону розподілу  
H

t , а індекс 

2 - закону Ерланга 2-го порядку). 
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Рис. 1. Графічне зображення результатів вирішення виразу (12) 

 

З рис. 1 видно, що для прийнятих початкових даних оптимальне значення 

періодичності ТО *T  ≈ 28ч. Коефіцієнт технічного використання, розрахований по формулі 

(11) при *T *≈ 28ч, рівний max )(
ДТВ

K   = 0,815 

Висновки. Таким чином, в даній статті доведена необхідність проведення ПВЗ для ОіТ 

ООДК через невипадкові інтервали часу, що дозволяє звести завдання оптимізації 

періодичності їх проведення до визначення максимуму виразу коефіцієнта технічного 

використання з урахуванням резервів часу. Отримано рівняння для знаходження оптимальної 

періодичності проведення ПВЗ для ОіТ ООДК. Знайдені необхідна (формула (7)) і достатня 

(формула (10)) умови існування оптимальної періодичності проведення ПВЗ для певного 

класу ОіТ ООДК. В ході проведених експериментальних досліджень встановлено, що 

виконання умов оптимального розподілу ПВЗ для певного класу ОіТ ООДК створюють 

можливості підвищення рівня експлуатаційної надійності за значенням коефіцієнта 

технічного використання, в середньому, на 20-25%.    
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ  

ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ 

 
У статті розглянуто деякі проблемні питання вдосконалення системи воєнної безпеки 

країни. Запропонована концепція удосконалення системи стратегічного планування 

застосування Збройних Сил України саме на стратегічному рівні. 
Ключові слова: воєнна безпека, стратегічне планування. 

 

В статье рассмотрены некоторые проблемные вопросы усовершенствования системы 

военной безопасности страны. Предложена концепция усовершенствования системы 

стратегического планирования применения Вооруженных Сил Украины именно на 

стратегическом уровне. 

Ключевые слова: военная безопасность, стратегическое планирование. 

 

In the article some problem questions of improvement of system of military safety of the country are 

considered. The concept of improvement of system of strategic planning of application of Armed forces of 

Ukraine at strategic level is offered. 

Keywords: military safety, strategic planning. 

 

Вступ та аналіз останніх досліджень. Скористуємося «системним підходом» щодо 

аналізу «складної» системи воєнної безпеки (ВБ) як підсистеми «надскладної» системи 

«країна». 

«Загроза» є джерелом «небезпеки» для системи «країна», але не її синонімом. Воєнною 

«загрозою» для складної системи «країна» є умова її переходу в стан «небезпеки», коли вона 

не спроможна відвернути власними силами (системи ВБ) неприйнятні (для її «існування») 

збитки з боку противника. Якщо противник ще не спроможний нанести такі збитки, то 

загроза є потенціальною, якщо спроможний – то реальною. Це надає ознаку стану системи 

«країна» – «потенціальна небезпека» чи «реальна небезпека».  

Якщо країна спроможна відвернути неприйнятні збитки, то вона знаходиться у стані 

«безпеки», тобто «відсутності загрози». Очевидно, стани «безпеки» та «небезпеки» 

складають «повну групу» станів системи щодо подій «наявності» чи «відсутності» і загроз 

(рис.1). 

 
Рис. 1. «Стани» системи щодо ВБ і переходи між ними  

 

Оскільки «виникнення загрози» є випадковою у часі подією, що переводить систему 

«країна» із стану безпеки у стан небезпеки, то послідовність таких подій вважається 

«найпростішим» (пуасонівським) струмом з темпом λ [подій в од.часу]. З іншого боку, 

оскільки «усунення загрози» системою є теж випадкова у часі подія, що переводить систему 

Стан 

безпеки 

Стан 

небезпеки 

Виникнення загрози 

(темп λ)  

Усунення загрози 

(темп μ) 

Sб(Pб) Sн(Pн) 



 172 

зі стану небезпеки у стан безпеки, то послідовність таких подій вважається також 

«найпростішим» (пуасонівським) струмом з темпом μ [подій в од.часу]. Таким чином, дана 

система буде «стохастичною», для якої відповідні імовірності перебування у кожному з 

можливих станів Рб та Рн на довільний момент часу t задаються системою диференційних 

рівнянь Колмогорова  
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Вирішення даної системи при початкових умовах (для  t=0)  

 

0P,1P нб                                                                 (2) 

 

в припущенні «стаціонарного» процесу переходів (для t=∞) дає наступні розрахункові 

формули ймовірностей станів системи  
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Саме значення імовірності Рб слід вважати оцінкою «живучості», а значення Рн – 

оцінкою «вразливості»  системи ВБ. Таким чином, для системи ВБ вирішальним фактором 

вдосконалення  її функції є утримання потрібного темпу усунення загроз максимальним 

перманентним пристосуванням структури і складу Збройних Сил, як основи системи ВБ 

країни, до наявних чи прогнозованих умов воєнної безпеки. 

Почнемо з концепцій застосування ЗС в сучасних операціях.  

Розглянемо зміст теорії «оперативних концепцій» щодо застосування оперативних 

угруповань різнорідних військ (сил), максимально пристосованих до конкретних умов 

проведення операцій, припускає створення сил «постійної готовності» (ПГ), зі складу яких 

формується кожне ОУВ(с) бажаної структури й складу сил.  

Дослідження, які проводилися в ході останніх навчань, привели до висновку, що 

назріла необхідність удосконалити систему стратегічного планування застосування Збройних 

Сил України саме на стратегічному рівні. Система ситуацій, або сценаріїв можливого 

розвитку  воєнно-політичної обстановки, при виникненні яких необхідно буде застосовувати 

ЗСУ, була розроблена багато років тому і після цього жодного разу не уточнювалася, 

незважаючи на те, що воєнно-політична обстановка як в Україні, так і поза її кордонами 

значно змінилася, і тому потрібні відповідні нові погляди щодо розробки можливих сценаріїв  

її розвитку. 

Тому пропонується, спираючись на досвід передових держав світу (США, 

Великобританія, Німеччина, країни НАТО, Росія), перейти до використання оперативних 

концепцій, як основи не тільки для стратегічного планування застосування ЗСУ, але й 

основних напрямків їх завчасної підготовки до застосування. 

Доцільність цієї пропозиції обґрунтовується ще й тим, що оперативна концепція, як 

оперативно-стратегічна воєнна категорія, має більш широке поняття і значення ніж просто 

ситуація і включає не тільки  відповідну ситуацію, але й форми застосування військ (сил), 

оперативні завдання, а також напрямки підготовки ЗС до застосування згідно відповідної 

концепції та їх структуру, чисельність, озброєння і шляхи досягнення  необхідного бойового 

потенціалу для гарантованого виконання зазначених оперативних завдань . 
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Стратегія національної безпеки визначає чотири основних напрямки для досягнення 

визначених цілей: 

– створення та розвиток системи оборонних заходів;  

– послідовна реалізація заходів щодо розвитку функціональних структур ЗС України; 

– відпрацювання підходів та вирішення функцій і завдань ЗС держави на основі 

теперішніх та майбутніх можливостей;  

– протидія можливим загрозам національній безпеці у воєнній сфері. 

На основі цих основних напрямків Міністерство оборони і Генеральний штаб ЗС 

України повинні здійснювати реструктуризацію процесів стратегічного планування та 

прийняття відповідних рішень. 

Стратегія національної безпеки визначає утримання, насамперед, стану воєнної безпеки 

національних територій в якості найбільш важливого пріоритету. Роль ЗС України у даному 

завданні має дуже складний  характер. 

Комплексний характер використання ЗС України для захисту територіальної цілісності 

держави має на увазі використання можливостей ЗС України спільно з іншими силовими 

структурами держави. 

ЗС України повинні бути готовими та здатними до проведення операцій щодо 

досягнення переваги над противником. 

У зв’язку з тим, що характер збройних конфліктів змінився, з’явилася потреба 

створення достатніх можливостей ЗС України для протидії широкому спектру противників – 

від держав до недержавних суб’єктів (НЗФ). 

ЗС України повинні мати необхідний бойовий потенціал (боєздатність), щоб у 

визначені терміни нейтралізувати і ліквідувати внутрішній збройний конфлікт та відбити 

можливу агресію проти держави і забезпечити її територіальну цілісність і суверенітет.  

Досягнення цілей, поставлених перед ЗС України Воєнною доктриною України, 

вимагає єдиних оперативних концепцій ЗС, які мають визначати порядок їх застосування та 

надавати обґрунтування щодо підвищення їх бойових можливостей на рівень здатності 

виконання поставлених оперативних завдань і спільного використання в операціях усіх 

складових воєнного потенціалу держави для досягнення перемоги. 

Оперативні концепції служать основою для постійного розвитку ЗС з урахуванням 

особливостей їх бойового застосування в майбутньому. 

Основними оперативними концепціями для ЗС України можуть бути наступні: 

«Запобігання», «Стримування», «Операції щодо стабілізації обстановки», «Основні бойові 

операції», «Миротворчість» [1]. 

У відповідності до оперативної концепції «Запобігання» ЗС України повинні бути 

готовими і спроможними виконувати заходи для запобігання виникненню кризової ситуації, 

що може перерости у внутрішній або міждержавний збройний конфлікт. 

Мета – стабілізація воєнно-політичної обстановки у визначеному районі, виключення 

можливостей для виникнення кризової ситуації та зняття напруги у відношеннях з сусідніми 

державами. 

Для досягнення мети оперативної концепції «Запобігання» ЗС України повинні бути 

готовими і спроможними виконати наступні заходи: 

– прийняти участь у проведенні інформаційно-психологічній операції;  

– активізувати та розширити участь ЗС України в діях щодо міжнародного військового 

співробітництва;  

– своєчасно забезпечувати воєнно-політичне керівництво держави достовірною 

розвідувально-аналітичною інформацією про воєнно-політичну обстановку, що склалася у 

відповідному районі та навколо нього і прогноз її розвитку; 

– посилення охорони повітряного простору та акваторії Чорного моря; 

– посилення охорони важливих об’єктів на території де виникли етнотериторіальні 

суперечки. 
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У відповідності до оперативної концепції «Стримування» ЗС України повинні бути 

готовими та спроможними виконувати заходи зі стримування можливих збройних конфліктів 

на ранніх фазах їх розвитку з опорою на результати виконання невоєнних заходів. 

Мета – недопущення виникнення кризової ситуації та її ескалації і розв’язання 

збройного конфлікту, як внутрішнього так і міждержавного. 

Для досягнення мети оперативної концепції «Стабілізація» ЗС України повинні бути 

готовими до виконання наступних заходів:  

– посилення розвідки усіх видів та своєчасне попередження воєнно-політичного 

керівництва держави про небезпеку щодо виникнення внутрішнього збройного конфлікту та 

застосування проти України воєнної сили зі сторони іншої країни; 

– приведення в готовність до застосування окремих формувань ОСШР; 

– демонстрація рішучості воєнно-політичного керівництва України відстоювати 

національні інтереси, у тому числі воєнною силою; 

– підвищення активності інформаційно-психологічної боротьби; посилення охорони 

повітряного простору і територіальних вод України; 

– проведення навчань з демонстрацією бойових можливостей військ (сил); 

– проведення часткового стратегічного розгортання ЗС України в разі розгортання 

збройних сил агресора. 

У відповідності до оперативної концепції «Операції щодо стабілізації кризової 

ситуації» ЗС України при введенні правового режиму воєнного часу повинні бути готовими і 

спроможними до застосування у формі операції угруповання об’єднаних сил швидкого 

реагування (ОСШР). 

Мета застосування угруповання ОСШР – ліквідація внутрішнього збройного конфлікту 

у визначеній операційній зоні, стабілізація воєнно-політичної обстановки в районі кризової 

ситуації та створення умов для вирішення протиріч політичним і дипломатичним шляхом. 

Для досягнення мети оперативної концепції «Операції щодо стабілізації кризової 

ситуації» угруповання ОСШР у взаємодії з іншими військовими формуваннями та 

правоохоронними органами повинно бути спроможне виконати наступні оперативні 

завдання: 

– оперативне розгортання та створення угруповання ОСШР у відповідній оперативній 

побудові; 

– посилення охорони повітряного простору і морської акваторії на загрозливих 

напрямках; 

– посилення охорони та прикриття забезпечених ділянок державного кордону 

(морського узбережжя); 

– ізоляція району внутрішнього збройного конфлікту; 

– боротьба з незаконними збройними формуваннями та диверсійно-розвідувальними 

силами противника; 

– підтримання правового режиму воєнного стану; 

– забезпечення охорони важливих об’єктів паливно-енергетичного комплексу, 

промисловості, портів, аеродромів, комунікацій та інших об’єктів. 

У відповідності до оперативної концепції «Основні бойові операції» ЗС України 

повинні бути готовими і спроможними досягти перемоги над агресором шляхом проведення 

оборонної, а в разі необхідності і контр-наступальної операції оперативного угруповання 

військ (сил) (ОУВ). 

Мета застосування Збройних Сил України у формі операції оперативних угруповань 

військ (сил) – відбиття збройної агресії противника, завдання ураження його наступаючим 

угрупованням, утримання важливих районів території держави та примушення противника 

до відмови від застосування воєнної сили і переходу до мирних переговорів на умовах 

України. 

Для досягнення мети оперативної концепції «Основні бойові операції» в ході відбиття 

можливої агресії противника, ЗС України при проведенні операцій оперативного 
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угруповання військ (сил) повинні бути спроможними виконати наступні оперативні 

завдання:  

– стратегічне розгортання ЗС України; 

– відбиття повітряного нападу противника та зрив його повітряної наступальної 

операції; 

– дезорганізація системи державного управління, управління військами та зброєю 

противника; 

– унеможливлення захоплення противником окремих районів території країни; 

– відбиття ударів противника з моря, завдання ураження угрупованням ВМС і 

недопущення висадки морських десантів; 

– розгром угруповань противника та зрив його намагань відновити наступ. 

У відповідності до оперативної концепції «Миротворчість» ЗС України повинні бути 

готовими до виділення, відповідно до політичного рішення на національному рівні щодо 

участі України в миротворчій операції, підготовленого миротворчого контингенту. 

Мета – у складі багатонаціональних миротворчих сил виконувати заходи спрямовані на 

врегулювання міждержавних або внутрішніх збройних конфліктів, розв’язання міжнародних 

спорів і забезпечення підтримання або відновлення миру і міжнародної безпеки. 

Основними завданнями миротворчих операцій, до виконання яких повинні бути готові 

ЗС України, є: розділення ворогуючих сторін уздовж визначеного кордону (зони, району); 

роззброєння військових та незаконних збройних формувань; сприяння реалізації та захисту 

прав людини; надання гуманітарної допомоги цивільному населенню; нагляд за 

припиненням вогню; виконання обов’язків цивільної адміністрації і поліції; надання 

допомоги біженцям та їх репатріація; сприяння реконструкції і розвитку економіки. 

В основу застосування ЗС покладаються саме оперативні концепції. Дані обставини 

вимагають вдосконалення структури Збройних Сил для її максимального пристосування до 

реалізації оперативних концепцій їх застосування. 

«Силами постійної готовності» вважається основний склад сил за видами ЗС на чолі з 

командувачами видів – це Сухопутні Війська (СВ), Повітряні Сили (ПС), Військово-Морські 

Сили (ВМС) та сили забезпечення. Основна задача сил ПГ як у мирний, так і воєнний час – 

бойова підготовка військ (індивідуальна та по підрозділах) та оперативна підготовка органів 

військового управління. Тому для ефективного керування силами ПГ їх структура повинна  

бути «сталою» - наприклад, корпус-бригада-батальйон-рота для СВ, бригада-ескадрилья-

ланка для авіації, бригада (полк)–дивізіон-батарея для ППО ПС, ескадра-дивізіон-загін для 

ВМС тощо). 

Для проведення операції за рішенням Головнокомандувача ЗС Генеральним штабом 

створюється оперативне угруповання військ (сил) ОУВ(с), оптимальна структура і 

мінімальна чисельність сил бойового складу та сил забезпечення максимально пристосована 

до конкретних умов операції для досягнення її мети з максимальною ефективністю [1]. 

Структуру ОУВ(с), що є «оперативною», але не «оргштатною», складають формування 

військ (сил) бойового складу – бойові групи спеціального призначення для бою, тактичні 

групи різнорідного складу бойових груп для виконання тактичного завдання, оперативне 

угруповання тактичних груп та груп забезпечення для виконання оперативного завдання в 

цілому – та органи забезпечення управління командувачем ОУВ(с) згідно зі складом 

«комбатантної» та «забезпечуючої» частини угруповання.     

Тому докладно розглянемо задачу формування ОУВ(с) зі складу сил ПГ . 

Розглянемо пряму задачу розподілу тактичних груп різнорідних сил за бойовими 

завданнями. Похідні дані для прямої задачі планування надані в таблиці 1. 
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Таблиця 1 

 види одиниць 

різнорідних сил 

 (приклад) 

типовий 

об’єкт Т1 

(кількість 

ро сил) 

… 

типовий 

об’єкт Тj 

(кількість 

ро сил) 

… 

типовий 

об’єкт Тn 

(кількість 

ро сил) 

середня вартість 

застосування 

одиниці сил  

(од.вартості) 

Z1   (механізовані) a11  … a1j  … a1n  c1 

...  ( танкові) … … … … … … 

Zi   

(артилерійські) 
ai1  … aij  … ain  ci 

...   (штурмова 

авіація) 
… … … … … … 

Zm    (авіація СВ) am1  … amj  … amn  cm 

бойовий ефект 

(од. о.-т. 

важливості) 

w1 … wj … w1n - 

планова кількість 

завдань (об’єктів) 
x1 … xj … x1n - 

 

Досвідом бойового застосування (чи експертним шляхом) для виконання кожного 

завдання по типовому об’єкту n,1j,T j   визначається доцільний (оптимальний) склад 

тактичної групи (тг) j-ї спеціалізації, який надається відповідним вектором-стовпчиком 

розподілу розрахункових одиниць (ро) різнорідних сил – 

 

n,1j,

a

...

a

...

a

A

mj

ij

j1

J  ,                                                                  (4)   

 

де aij – кількість одиниць сил і-го виду у складі одної тг j-ї спеціалізації. 

Так виникає матриця питомого складу різнорідних сил, що розподілені за типовими 

завданнями (об’єктами різного типу) – матриця «спеціалізації»  ро сил («середина» таблиці) -  

 

nmijaAS


  .                                                                      (5)  

 

Нехай відома середня вартість (од. вартості) застосування однієї розрахункової одиниці 

сил і-го виду, яка надається відповідним вектором-стовпчиком таблиці – 

 

m

i

1

c

...

c

...

c

CZ  .                                                                           (6) 
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Тоді загальна вартість застосування повного складу сил, з  урахуванням «запасу» складу сил 

за видами (останній стовпчик таблиці 1) 

m,1i,BBS i                                                                  (7) 

очевидно, складе  





m

1i

ii cBCB .                                                                 (8) 

 

При деякому плані операції (виконання кількості тактичних  завдань кожного типу) 

 

n,1j,xX j  ,                                                              (9) 

 

де xj – кількість завдань (об’єктів застосування) j-го типу, чи кількість тг j-ої 

спеціалізації, що будуть їх виконувати, основні показники операції будуть дорівнювати: 

бойовий ефект –  





n

1j

jj xw)X(WS ,                                                            (10) 

необхідний склад сил за видами  

 





n

1j

jiji m,1i,xa)X(b ,                                                     (11) 

 

середні витрати на застосування сил  

 


 


n

1j

m

1i

jiji x)ac()X(CS .                                                        (12) 

 

Обернена задача розподілу тактичних груп різнорідних сил за тактичними (бойовими) 

завданнями полягає у наступному – на множині планів розподілу  X , кожний з котрих X 

задовольняє обмеження на потрібний рівень загального бойового ефекту (згідно з бойовим 

завданням оперативного угрупування )  

 

бз
n

1j

jj WSxw)X(WS 


,                                                    (13) 

 

знайти такий (оптимальний) план – вектор    

 

 XX,n,1j,xX oo

j

o  ,                                                    (14) 

 

що мінімізує загальні витрати на застосування сил ОУВ(с)  

 

).X(CSminx)ac()X(CS
}X{

n

1j

m

1i

o

jiji

o 
 

                                            (15) 

 

Бойовий склад мінімуму різнорідних сил, що відповідає мінімальним витратам на їх 

застосування (15), визначається очевидними залежностями  
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n

1j

o

jiji m,1i,xa)X(b .                                                       (16) 

 

Вважаючи, що цільова функція (12) є лінійною формою, обмеження (13) – лінійною 

нерівністю, маємо задачу лінійного програмування з векторним аргументом, яка вирішується 

ітераційним симплексним методом Данцига. Це – «обернена» задача оптимального розподілу 

мінімуму витрат для досягнення заданого ефекту; вона вважається основною (в порівнянні з 

другорядною «прямою») задачею при плануванні операції.  

Звернемо увагу на те, що рішення (14) максимізує ефективність застосування сил 

ОУВ(с); дійсно  

}X{

}X{

бз

o

o
o ).X(ESmax

)X(CSmin

WS

)X(CS

)X(WS
)X(ES                                     (17) 

 

У випадку, коли вартість застосування одиниці сил і-го типу за кожним j-м завданням 

(об’єктом) відрізняється від середньої вартості ci , то замість вектора-стовпчика CZ (9) 

використовується матриця питомих вартостей, яка відповідає матиці ознак спеціалізації  

 

nmijcCT


 .                                                                (18) 

 

Тоді цільова функція (15) набуде нового вигляду  

 

).X(CSminx)ac()X(CS
}X{

n

1j

m

1i

o

jijij

o 
 

                                          (19) 

 

Висновок - розглянутий клас задач формування оптимального складу спеціалізованих 

тактичних груп оперативного угруповання сил дозволяє обґрунтувати доцільність 

використання саме оберненої задачі, як основної, при плануванні застосування сил для 

виконання  бойових завдань операції з максимальною ефективністю.   

Створення оперативного угруповання військ (сил) полягає у наступному. 

Зрозуміло, що задачі розподілу сил і засобів на етапі організаційного управління 

(підготовки операції) повинні безумовно враховувати імовірні варіанти дій сил противника 

за умов їх оптимального планування (найскладніший випадок). 

Загальний зміст такої «змагальної» задачі полягає у наступному. 

Нехай аналіз даних обстановки за противника дозволяє визначити n «можливих» 

варіантів дій (стратегії) противника в операції –  вектор 

 

n,1j,yY j  ,                                                              (20) 

 

імовірності яких оцінені відповідним вектором (для несумісних випадкових подій повної 

групи) 





n

1j

jj 1q,n,1j,qQ .                                                         (21) 

 

Природно у відповідь противнику розробити n власних варіантів дій (стратегій) – вектор  

 

n,1j,xX j  ,                                                                  (22) 
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кожний з котрих є оптимальним стосовно відповідного варіанту дій противника, що 

максимізує ефективність дій своїх сил, і «субоптимальним» (менш оптимального) по 

відношенню до інших варіантів. Тому виникає матриця «корисності» своїх стратегій в 

умовах можливих стратегій противника  

 

 
nnjiij )y,x(eY,XE


 .                                                          (23)  

 

Оскільки дії своїх сил повинні проводитися тільки згідно з єдиним планом операції 

(стратегії), то вибір оптимального плану ox  рекомендує метод «максимуму імовірної 

корисності» («байєсівська дія») за критерієм – 

 









 


n,1i,q)y,x(emax)x(E
n

1j

jjiij
}X{

o .                                                (24) 

 

Але вибір згідно плану x
o
 структури (складу сил і системи органів управління) ОУВ(с), що 

найкраще до нього пристосована, робить угруповання «оперативно некерованим» при 

фактичному відхиленні обстановки від даного плану, що є досить імовірним.  

Тому визначаємо структуру ОУВ(с) методом «гарантованого результату», коли ОУВ(с) 

стає повністю «оперативно керованим» при будь-якому варіанті дій противника.  

Якщо оптимальні структури ОУВ(с) згідно з планами (22) задані матрицею 

 

nmkirSR


 ,                                                                    (25) 

 

де rki  - кількість ро k-го виду в структурі ОУВ(с) і-го варіанту, то загальна кількість ро 

різнорідних сил, що робить ОУВ(с) повністю «оперативно керованим», очевидно, складе –  

 

m,1k),x(rmaxR ijki
}X{

k  .                                                          (26) 

 

Дійсно, при оперативному шикуванні сил ОУВ(с) в операційну зону висуваються сили 

у складі (25); при проясненні обстановки щодо фактичного варіанту дій противника yj зі 

складу (26) формується оперативний склад ОУВ(с) згідно з відповідним оперативним планом 

дій x(i=j) , а решта сил залишається у оперативному резерві – 

 

nmkik rRSZ


 .                                                               (27) 

 

Таким чином, при методі гарантованого результату невелика перебільшеність складу 

сил робить ОУВ(с) повністю оперативно керованим при будь-яких можливих діях 

противника. 

Розглянемо нові фактори морально-психологічного забезпечення військ (сил) 

оперативного угруповання, які на цей час набувають величезного значення для успіху 

операції. 

Особовий склад військових формувань має статус громадян – державних службовців з 

особливими правами (на застосування зброї) та обов`язками (збройний захист країни). 

Національно-патріотичне виховання особового складу військових формувань повинне 

здійснюватися виключно на принципах офіційної національної «державної ідеології». 

Національна «державна ідеологія» є моральним кодексом громадян нації щодо сповідання 

недоторканих прав і свобод людини, поваги до історичної та культурної ментальності нації, 

унеможливлення нанесення моральної, фізичної та матеріальної шкоди нації. Національна 

«державна ідеологія» є основою конституційних принципів суверенної країни, умовою 
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громадянства та основою державної політики. Вона повинна бути «офіційною» ідеологією 

суспільства в цілому, а для інституцій держаної служби, в тому числі Збройних Сил України 

– єдиною і обов’язковою. Ідеологій політичних партій, які утворені певними соціальними, 

економічними чи етнічними групами і спрямовані на задоволення «групових» інтересів, є 

суто особистою справою членів партій, але зовсім не справою суспільства чи держави, як і 

релігійні переконання кожної людини.   

Без відновлення офіційної етнічної ознаки «національності» громадян, як і без єдиної 

державної ідеології та державної мови неможлива справедлива національна політика, 

державна служба народу країни (в тому числі – збройний захист Батьківщини) та реалізація 

державою «національної ідеї» в житті країни. Військовослужбовці, що не об`єднані 

загальнодержавною ідеологією нації та єдиною державною мовою, морально і фізично не 

здатні захищати країну від воєнних загроз. Без сумніву, для нормальної діяльності системи 

воєнної безпеки країни «робочою» мовою повинна бути тільки «державна» мова. Єдина 

«державна» мова (згідно Конституції - «українська»), якою повинен володіти кожний 

громадянин країни, є як раз засобом міжнаціонального (міжетнічного) спілкування, а вже ж 

не «пригноблення» національних (етнічних) меншин в країні. Оскілки зараз поняття 

«національність» не є конституційним (тому у паспорті громадян немає ознаки 

національності), то й будь-яка «націоналістична» ідеологія етнічних груп в країні також є 

неприпустимою. Для «монетарної» України, що за конституцією не є «конфедерацією», 

державна «багатомовність», якої прагнуть несвідомі екстремісти деяких етнічних груп, 

тільки зашкодить «міжетнічному» спілкуванню усіх громадян країни, зробить практично 

неможливою нормальну діяльність державних інституцій, насамперед – Збройних Сил.  

Для військових - державних службовців, які повинні бути суворо  «позапартійними» - 

зараз існують правові колізії, що породжені боротьбою саме політичних сил та їх 

неправовим втручанням в Конституцію. Перманентні конституційні реформи, які фактично 

не є легітимними без національних референдумів та ухвали Конституційним судом, 

спрямовані на задоволення інтересів політичних партій та інших соціальних груп суспільства 

з «власними», а не національними  інтересами і порушують основні права і свободи 

громадян, в тому числі й військовослужбовців. Політичні переконання, як і релігійні, є суто 

особистою справою кожного громадянина, а вже ж не державною справою. Але зараз  в не 

легітимно реформованій (заполітизованою Верховною Радою) конституції у виборних 

інституціях державної служби мажоритарне представництво «фахівців державного 

управління» (ідеологічної більшості суспільства) перекручене в пропорційне представництво 

лише «ватажків політичних партій» (ідеологічної меншості суспільства). Це безумовне 

порушення прав и свобод людини й громадянина мати власну ідеологію, тобто позбавлення  

позапартійних громадян права бути обраними в інституції держаної служби й свободи мати 

власну, а не одну з партійних, ідеологію як систему поглядів на соціально-економічний 

устрій і розвиток суспільства та країни. Позапартійні громадяни примушуються 

пропорційною системою на виборах в інституції державної служби «всьому народу» 

обирати, замість державної і власної, ідеологію політичних партій та їх функціонерів, 

персоналії яких виборцю взагалі невідомі. Однак не є таємницею, що кожна політична партія 

є лише «вивіскою» для прихованої соціальної, економічної чи етнічної групи, яка нею 

маніпулює для «законної» узурпації державних інституцій.  

Дана колізія серйозно загрожує «зсередини» національній безпеці країни.  

Таким же чином, для військовослужбовців справляння релігійної обрядності, як суто 

особиста справа, територіально та у часі можливе тільки поза військової служби. Це мусить 

розповсюджуватися й на усіх офіційних осіб держави, котрим не слід публічно 

демонструвати громаді свої суто особисті партійні симпатії та релігійну прихильність. 

Не викликає у військовослужбовців ухвали й ворожа до нації діяльність таких собі 

«олігархів» відносно їх зловживань на «законних», протягнутих через збочену ними 

конституцію, «правах» по безкарному збагаченню за рахунок нації, що порушує соціальну 

справедливість, веде до розшарування суспільства, зростанню соціальної та національно-



 181 

етнічної ворожнечі і руйнує єдність нації, серйозно загрожує національній безпеці країни 

зсередини. Це явище виникає через незаконне використання грошей як «товару», оскільки 

вони за призначенням є лише «еквівалентом» товарів та послуг у ринкових відносинах і тому 

взагалі не можуть бути предметом комерційної фінансової діяльності. Фінансові ресурси 

країни належать усій нації, і їх експлуатація комерційними структурами певних соціальних 

та етнічних груп для власного збагачення, поза Національного Банку України – єдиного 

власника національних валютних ресурсів, повинна бути негайно заборонена. Національна 

валюта, поряд з іншими символами держави – прапором, гімном, гербом, мовою, територією  

та столицею, не може бути засобом комерційної діяльності. Націю збагачують матеріальні та 

духовні коштовності, що створені працею всього суспільства, а вже ж не мільярди жменьки 

«олігархів», що ними протизаконно привласнені з національного бюджету країни у 

суспільства. Тому пересічними громадянами, в тому числі й військовими, негативно 

сприймається бездіяльність держави по відсічі такій шкідливій для нації «діяльності».  

Національна безпека та соціально-економічний добробут в країні вимагають 

кардинальної деполітизації усіх сфер життя в суспільстві введенням офіціальної «державної» 

ідеології, що ґрунтується на демократичних правах і свободах людини й громадянина, 

принципах «національної ідеї гідності і патріотизму суспільства». Інституції державної 

служби не можуть бути, ще й за рахунок національного бюджету, «клубом» функціонерів 

політичних партій, яки персонально народом не обиралися, в більшості взагалі не є 

професіоналами в соціальній, економічній та правовій сферах державної діяльності по 

захисту прав і свобод громадян, підвищенню рівня їх добробуту в умовах національної 

безпеки країни. Це – нанесення морального і матеріального збитку нації.  

Конституцією повинна бути проголошена офіційною, обов’язковою, на відміну від 

партійно-політичних ідеологій, «національна державна ідеологія», яка є основою 

Конституції, умовою українського громадянства й моральним кодексом громадянина країни. 

Громадянство означає взаємні обов’язки суспільства перед громадянином и громадянина 

перед суспільством. Сповідання «національної державної ідеології» є обов’язковою 

конституційною умовою громадянства особи. Особа, що одержує громадянство країни, дає 

присягу перед нацією (особистим підписом в паспорті) виконувати усі обов’язки дієздатного 

громадянина, в тому числі – зі збройного захисту Батьківщини. Невиконання особою 

обов’язків громадянина з особистих причин (релігійні чи ідеологічні переконання, особисте 

небажання, ізоляція від суспільства за правопорушення і таке інше) несумісне з 

громадянством. Порушення присяги громадянина тягне за собою кримінальну 

відповідальність за зраду нації й позбавлення громадянства. Будь-яка інша ідеологія, що є 

особистими переконаннями громадянина, не може підміняти «державну національну 

ідеологію». Без неї неможлива а ні державна служба народу, а ні національна безпека країни. 

Висновок. Виконуючі обов’язки контингенту системи воєнної безпеки країни, 

особовий склад військових формувань повинен однаково сприймати право на воєнну безпеку 

законослухняних громадян своєї країни з різним соціально-економічним статусом, етнічним 

походженням, релігійними та ідеологічними переконаннями, на податки яких він існує. Тому 

контингент ОУВ(с) не може знаходитися під контролем чи впливом ідеологій політичних 

партій (через партійну дисципліну), інших соціальних груп з «власними», але не державними 

й національними інтересами, а також релігійних інституції. Його обов’язковою ідеологією 

повинна бути офіційна «національна державна ідеологія», котра проголошує патріотизм і 

вірність служіння нації вищими проявляннями громадянства.  
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АНАЛІЗ ДОСВІДУ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ У СТВОРЕННІ ТЕХНОПАРКІВ В 

ІНТЕРЕСАХ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 

 
У статті проведено аналіз досвіду провідних країн світу у створенні технопарків в 

інтересах оборонно-промислового комплексу з метою створення сприятливих умов для розвитку 

інноваційного процесу в Україні, що у свою чергу вплине на конкурентоспроможність 

виробництва оборонно-промислового комплексу. 

Ключові слова: оборонно-промисловий комплекс, технопарк, інноваційний процес в Україні. 

 

В статье проведен анализ опыта ведущих стран мира в создании технопарков в интересах 

оборонно-промышленного комплекса с целью создания благоприятных условий для развития 

инновационного процесса в Украине, который в свою очередь влияет на 

конкурентноспособность производства оборонно-промышленного комплекса. 

Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, технопарк, инновационный процесс в 

Украине. 

 

In the article the analysis of experience of the leading countries of the world in creation of 

technoparks in interests of military-industrial complex for the purpose of creation of favorable conditions 

for development of innovative process in Ukraine which in turn influences competitiveness of 

manufacture of military-industrial complex is considered. 

Keywords: military-industrial complex, technology park, innovative process in Ukraine. 

 

Постановка задачі. Аналіз процесів створення та життєдіяльності технопарків, в 

контексті розуміння, що тільки активне застосування прогресивних форм спеціально-

економічного розвитку може суттєво вплинути на конкурентоспроможність виробництва 

оборонно-промислового комплексу, показує, що ці процеси є одними із найважливіших у 

заходах по забезпеченню військової безпеки держави. Тобто для забезпечення 

обороноздатності країни необхідно визначити важелі, що сприяють розвитку діяльності 

науково-технічних парків в Україні. Для вдалого визначення розміщення таких технопарків 

необхідно взяти до уваги, що основною їх метою є досягнення тісного територіального 

зближення між необхідною для наукових досліджень матеріальною базою, яка належить 

промисловому виробництву, та людським компонентом наукового потенціалу країни, що 

формує максимально сприятливі умови для розвитку інноваційного процесу. 

Аналіз етапів та особливостей створення і розвитку технопарків. Прикладом 

технопарку, як одного з перших і найуспішніших, є Стенфордський (США), на базі якого 

згодом виник технополіс «Силікон велі» («Силіконова долина»), який став взірцем для 

наслідування [1]. Становлення Стенфордського технопарку було тривалим і пройшло такі 

основні етапи: 

1 етап. Промисловець Л. Стенфорд заснував у 1885 р. університет з метою розвитку 

підприємницької діяльності.  

2 етап. Фізик С. Елвіл заснував приватне підприємство біля університету (Федеральна 

телеграфна компанія 1909 р.). Викладачі купували акції цього підприємства. 

3 етап. Випускник університету Г. Гувер, який став потім його президентом, заснував 

інститут Гувера з питань війни і миру. Інститут отримав матеріальну і політичну підтримку з 

боку урядових організацій і підприємств. 

4 етап. Зародження промислового парку біля Стенфордського університету (1936—

1940 рр.). Створення промислових підприємств з виробництва телефонних апаратів, 

радіотехнічних виробів — «Хьюлетт Паккард». Університет надавав у розпорядження 

підприємствам приміщення, устаткування для розробки електроламп на замовлення 

промислових фірм. 
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5 етап. Створення у 1946 р. «Стенфордського парку високотехнічної промисловості», 

відкриття при університеті дослідного інституту, який одержав великі військові замовлення 

на дослідження в галузі електроніки. 

6 етап. Відбувається посилення кооперативних зв'язків Стенфордського наукового 

центру і промислового сектору. Зростає кількість наукових організацій і промислових 

підприємств. 

7 етап. Формується технополіс «Силіконова долина» (70— 80-ті роки). Виникають нові 

науково-технічні центри і промислові парки, наукові центри, консультативні фірми, 

конструкторські бюро, лабораторії, у яких працюють тисячі вчених, конструкторів, 

інженерів. У районі «Силікон велі» функціонують 3 тис. венчурних фірм, загальна 

чисельність працюючих у них становить 200 тис. чол. 

Вважається, що «Силікон велі» є найбільшим центром, у якому зосереджено 20 % 

світового виробництва комп'ютерів та електронних компонентів, розміщено 17 великих фірм 

електронної промисловості [1]. Серцем технополісу дотепер залишається Стенфордський 

університет, до складу якого входить 30 інститутів, центрів і лабораторій. Найбільш відомі з 

них: 

Інститут Гувера; 

Інститут з вивчення енергії; 

Центр з дослідження матеріалів; 

Дослідницький центр з акустики і шуму; 

Центр з дослідження інтегральних схем та ін. 

Стенфордський університет готовий розробляти будь-яку тематику -— від досліджень з 

акустики і біотехнології до соціології та робототехніки. Університет має і свої промислові 

підприємства. Другою складовою технопарку є підприємства різних великих корпорацій. 

Найвідоміші: 

«ІБМ»; 

«Хьюлетт Паккард»; 

«Тексас-інструментс»; 

«Ксерокс»; 

«Дженерал електрик»; 

«Феачайлд». 

Важливою складовою технопарку є всі види інфраструктури: транспорт, зв'язок, 

складське господарство та інші інституції логістики. 

У зв'язку з тим, що Стенфордський парк виконує багато замовлень за військово-

космічними програмами федерального уряду, його складовою частиною є об'єкти державної 

власності: військові аеродроми, дослідні полігони. 

 

Слід зазначити, що більшість технопарків США, які стрімко розвиваються в останні 

роки, мають міжгалузевий характер. Наприклад, «Рісер Траенгл парк Норт Кароліна» 

вирізняється незвичною диверсифікацією тематики своєї наукової роботи: від досліджень, 

пов'язаних із зловживанням ліками, до космічних польотів. На території парку функціонують 

університети, обчислювальні центри, урядові лабораторії та центри з охорони 

навколишнього середовища, підприємства з виробництва комп'ютерів. 

Створення технопарків і технополісів сприяє залученню капіталів у той чи інший 

регіон країни, що розширює можливості їх комплексного розвитку, але головним їх 

завданням є стратегія прориву в нові сфери діяльності на основі розвитку регіональних 

науково-технічних центрів високого технологічного рівня. На даному етапі у США створено 

більш ніж 80 науково-технічних регіональних зон, 300 технопарків та технополісів, у яких 

працює 45 тис. учених та 142 тис. спеціалістів [2]. 
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Рис. 1.Організаційна структура Стенфордського науково-технічного парку і 

технополісу на його основі 

 

Науково-технічні парки набули розвитку і в Європі. У Великобританії найвідомішим є 

Кембриджський технопарк, заснований у 1973 р. на базі всесвітньо відомого університету. 

До його складу входять 350 фірм, які діють у сфері високих технологій. Франція була перша 

серед західноєвропейських країн у створенні технопарків. Наприкінці 80-х років у країні 

нараховувалось близько 10 парків, серед яких найбільшим був «Софія-Антиполіс», 

розміщений на площі 560 га. До його складу входило 26 промислових підприємств, 14 

дослідних лабораторій, у яких було зайнято близько 4 тис. чол. На початку 1985 р. у 

технопарку «Софія-Антиполіс» були сконцентровані підприємства багатьох великих 

міжнародних фірм. Серед клієнтів парку такі компанії, як «Доу кемікал», «Л'Ореаль», 

«Нестле» [1]. 

Технопарки, які створюються у Франції, мають тенденцію до певної спеціалізації. Так, 

створений поблизу м. Ліона «Же-рлан біо-поль» має напрям розвитку — біотехнології. Інша 

особливість французьких технопарків— відносно великі розміри території. Ініціатива 

створення науково-технічних парків у Франції виникла на місцевому рівні, вона 

підтримувалась урядом країни. У ФРН та Голландії створено 50 та 45 технопарків 

відповідно, в Італії найбільш відомим науково-технічним парком є «Технополіс новус ортус» 

на півдні країни поблизу м. Барі. 

Діяльність зі створення технопарків має місце і в інших країнах Західної Європи — 

Швеції, Нідерландах, Бельгії. 
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На Британських островах розвивається «Сешкон Глен» у Шотландії, науковий центр в 

Ірландії, ФРН заснувала технопарки в Штутгарті та Мюнхені, Південна Корея будує місто 

науки Дае-дук біля Тайхона, Тайвань вибрав для свого центру «Хсингу» місце поблизу 

Тайбея. Китай створює дослідний центр «Шен-жень», поряд з Гонконгом. 

Найбільшою мірою показовим стосовно перспектив розвитку технополісів є досвід 

Японії. Там було застосовано чіткий підхід під час створення мережі зон 

високотехнологічного виробництва, який поступово поширювався на всю національну 

економіку. Тому досвід цієї країни особливо цікавий для України, зважаючи на 

оперативність та успішність впровадження цієї форми науково-виробничої діяльності. Як 

приклад економічно-розвинутого технополісу, що створювався згідно з жорсткими 

економічними вимогами, можна назвати парк “Хамамацу”. Таку ж назву має місто на півдні 

найбільшого в Японії острова Хонсю. Це регіон Токай. Пріоритетними для Хамамацу є 

мікроелектроніка, розроблення нових матеріалів, оптика, авіаційна техніка [2]. 

Прикладом створення технопарку в Україні є Харківський інститут монокристалів [3]. 

Це – один із тих вітчизняних центрів науково-виробничої діяльності, які не тільки 

перебувають в авангарді світового технологічного прогресу з окремих його напрямків, а й 

намагаються піднести пов’язане з своєю науковою діяльністю вітчизняне виробництво 

(зокрема, виробництво надчистих монокристалів) до такого рівня, що забезпечує високу 

конкурентоспроможність, розширення експорту продукції, що виробляється.  

В Україні з метою створення та широкого застосування конкурентоспроможних на 

світовому ринку нових технологій та наукової продукції, посилення впливу інноваційних 

чинників на структурну переорієнтацію економіки Указом Президента України від 12 

лютого 2007 року N 105/2007 було затверджено Стратегію національної безпеки України, в 

якій визначені найголовніші цілі і завдання та зазначено, що пріоритетним об'єктом уваги 

держави має стати активізація інноваційних процесів у науково-технологічній галузі. Таким 

чином, розробка, планування і розміщення технопарків в Україні є актуальним питанням, що 

складатиме основу майбутньої конкурентоспроможності України у світі як у цивільній 

промисловості так і оборонно-промисловому комплексі. 

Однією з головних причин необхідності створення технічнологічних парків оборонного 

спрямування в Україні, автори вважають потребу у розвитку конкурентоспроможності 

військово-технічної продукції і модернізацію вітчизняного озброєння і військової техніки, 

що впливатимуть на боєготовність Збройних сил і на безпеку держави в цілому. Для цього 

необхідно запровадити інноваційну інфраструктуру, а саме сформувати інноваційні центри, 

наукові і технологічні парки, інкубатори. Стимулювання інноваційної діяльності є 

необхідним для ОПК України, тому потрібно створити сприятливі умови для інновацій і 

інвестицій, а саме технологічні парки. 

Висновки та пропозиції. Аналіз досвіду провідних країн світу у створенні технопарків 

в інтересах оборонно-промислового комплексу дав змогу конкретно зрозуміти значення 

технопарків оборонно-промислового спрямування і доцільність їх створення. Для України 

цей досвід є необхідним для забезпечення сприятливих умов для розвитку інноваційного 

процесу що в свою чергу впливає на конкурентоспроможність виробництва оборонно-

промислового комплексу тому, що: 

- технопарки є ефективною формою зближення науки і виробництва: скорочується до 

мінімуму тривалість циклу «дослідження - розробка - виготовлення - випробування - прийом 

на озброєння»; 

- у технопарках зосереджуються висококваліфіковані кадри різних спеціальностей: 

учені-фундаменталісти, конструктори і технологи, розробники і аналітики, спеціалісти 

різного профілю, що забезпечує можливість міжгалузевих досліджень; 

- територіальна близькість різнохарактерних за своїм профілем закладів (університети, 

промислові підприємства, інші державні та приватні установи), що входять до парку, 

позитивно впливає на діяльність кожного з них, сприяючи зближенню науки і виробництва, 

підвищуючи ефективність інвестицій. 
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- у технопарках зосереджується унікальне устаткування, обчислювальні центри, 

лабораторії, що дає змогу проводити дослідження і наукові експерименти; 

- у технопарках формується «еталонне середовище» з точки зору як економічних, так і 

організаційно-географічних умов для створення нових, наукомістких виробництв, що 

відповідають сучасним вимогам розвитку суспільства. 
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ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПОВСЯКДЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
 

У статті розглядається вплив військової діяльності на навколишнє середовище та основні 

джерела забруднення, які виникають у результаті діяльності промислових об’єктів військового 

призначення, характер екологічних наслідків та комплекс заходів, які необхідно проводити для 

збереження довкілля. 

Ключові слова: об'єкти забруднення, навколишнє середовище, екологічні. 

 

В статье рассматривается влияние военной деятельности на окружающую среду и 

источники загрязнения, которые возникают в результате деятельности промышленных 

объектов военного назначения, характер экологических последствий и комплекс мероприятий, 

которые необходимо проводить для сохранения окружающей среды. 

Ключевые слова: объекты загрязнения, окружающая среда, экологические. 

 

In article influences of military activity on environment and sources of pollution which result from 

activity of military-oriented industrial targets, character of ecological consequences and a complex of 

actions which are necessary for spending for environment preservation are considered. 

Keywords: objects of pollution, environment, ecological. 
 

Вступ. В умовах науково-технічного прогресу значно ускладнились взаємовідносини 

суспільства з природою. Людина отримала можливість впливати на хід природних процесів, 

підкорила сили природи, почала опановувати майже всі доступні поновлювані і 

непоновлювані природні ресурси, але разом з тим почала забруднювати і руйнувати 

довкілля.  

Людство звикло розглядати навколишнє середовище як джерело ресурсів. 

Природні ресурси - частина всієї сукупності природних умов і найважливіших 

компонентів природного середовища, які використовуються або можуть бути використані для 

задоволення різноманітних потреб суспільства (рис. 1).  
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Рис. 1 . Класифікація природних ресурсів 
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Природні ресурси - просторово-часова категорія, об'єм яких різний в районах і 

країнах і на різних стадіях соціально-економічного розвитку суспільства. 

Природні ресурси екосфери за характером дії людини звичайно поділяються згідно із 

рис. 2. 
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Рис. 2. Підрозділ природних ресурсів екосфери за характером дії людини 

 

 

За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), із відомих хімічних 

сполук практично використовується до 500 тис. сполук; із них біля 40 тис. мають шкідливі 

для людини властивості, а 12 тис. – токсичні. 
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На початку нового тисячоліття. забруднення навколишнього середовища відходами, 

викидами, стічними водами від всіх видів промислового виробництва, сільського 

господарства, комунального господарства міст набуло глобального характеру і поставило 

людство на межу екологічної катастрофи. 

Основна частина. 

Вплив людини на біосферу зводиться до чотирьох головних форм: 

1) зміна структури земної поверхні (розорювання степів, вирубування лісів, меліорація, 

створення штучних водойм та інші зміни режиму поверхневих вод тощо), 

2) зміна складу біосфери, кругообігу і балансу тих речовин, які її складають (добування 

корисних копалин, створення відвалів, викиди різних речовин у атмосферу та водойми), 

3) зміна енергетичного, зокрема теплового, балансу окремих регіонів земної кулі і всієї 

планети, 

4) зміни, які вносяться у біоту (сукупність живих організмів) внаслідок знищення 

деяких видів, руйнування їх природних місць існування, створення нових порід тварин та 

сортів рослин, переміщення їх на нові місця існування тощо. 

Класифікація забруднень. Термінологія [1÷9]. 

Поняття забруднення. Класифікація забруднень довкілля 

Під забрудненням навколишнього середовища розуміють надходження в біосферу 

будь-яких твердих, рідких і газоподібних речовин або видів енергії (теплоти, звуку, 

радіоактивності і т.ін.) у кількостях, що шкідливо впливають на людей, тварин і рослини як 

безпосередньо, так і непрямим шляхом. 

Безпосередньо об'єктами забруднення (акцепторами забруднених речовин) є основні 

компоненти екотопу (місце існування біотичного угруповання): атмосфера, вода, ґрунт. 

Опосередкованими об'єктами забруднення (жертвами забруднення) є складові 

біогеоценозу: рослини, тварини, гриби, мікроорганізми. Детально види забруднень подано на 

рис.3. 

Фахівці по різному класифікують забруднення природного середовища, в залежності 

від того, який принцип беруть за основу класифікації, зокрема - за типом походження, за 

часом взаємодії з довкіллям, за способом впливу. 

За просторовим поширенням (розміром охоплюючих територій) забруднення 

поділяють на: 

локальні забруднення, характерні для міст, значних промислових підприємств, районів 

видобутку тих або інших корисних копалин, значних тваринницьких комплексів; 

регіональні забруднення, що охоплюють значні території й акваторії, які підлягають 

впливу значних промислових районів; 

глобальні забруднення, які частіше за все викликані атмосферними викидами, 

поширюються на великі відстані від місця свого виникнення і створюють несприятливий 

вплив на великі регіони, а іноді і на всю планету. 

За силою та характером дії на навколишнє середовище забруднення бувають: фонові; 

імпактні (від англ. impact — удар, поштовх, імпульс); постійні (перманентні); катастрофічні. 

За джерелами виникнення забруднення поділяють на: 

промислові (наприклад, SО2); 

транспортні (наприклад, альдегіди вихлопів автотранспорту); 

сільськогосподарські (наприклад, пестициди); 

побутові (наприклад, синтетичні мийні засоби). 
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Рис. 3. Класифікація забруднення екологічних систем (за Г.В. Стадницьким та А.І. Родіоновим) 
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Джерела забруднення.  

Джерела забруднення дуже різноманітні (табл. 1, рис.4): серед них не тільки промислові 

підприємства і паливно-енергетичний комплекс, але і побутові відходи, відходи тваринництва, 

транспорту, а також хімічні речовини, які людина цілеспрямовано вводить до екосистеми для 

захисту корисних продуцентів і консументів від шкідників, хвороб і бур'янів. 
 

 
 

Рис. 4. Джерела забруднення та основні забруднювачі довкілля 
 

Таблиця 1 

Джерела викидів довкілля 

Галузь промисловості Вид викидів Шкідливість 

Вугільна, 

металообробна, 

паперова 

Викиди, які містять 

частки піску, породи та 

інші механічні домішки 

Можуть порушувати природні 

екосистеми, санітарний режим, 

замулювати дно та берег 

Машинобудівні заводи, 

підприємства хімічної 

промисловості 

Викиди, що 

утворюються внаслідок 

нейтралізації та 

очищення стічних вод 

Довкілля забруднюється солями важких 

металів, ціанідами, кислотами, 

токсичними, органічними та 

неорганічними сполуками 

Рудозбагачення, 

вуглезбагачення, 

шкіряні заводи 

Забруднення, які містять 

мікро- та макроелементи 

Забруднення довкілля надмірною 

кількістю мікро- та макроелементів, в 

окремих випадках збудниками 

захворювань; (шкіряні заводи) 

Спиртові, цукрові, 

крохмало-паточні та 

інші заводи 

Забруднення, які містять 

органічні сполуки 

рослинного та 

тваринного походження 

Забруднення довкілля органічними 

сполуками, які легко загнивають та 

можуть викликати інфекційні 

захворювання 
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Забруднення довкілля поділяють на природні, які викликані якими-небудь природними, 

часто катастрофічними, причинами (виверження вулканів, селеві потоки тощо), і антропогенні, 

які виникають у результаті діяльності людини. 

Основні забруднювачі навколишнього середовища. До основних антропогенних 

забруднювачів довкілля належать: речовини, що викидаються промисловими підприємствами; 

нафта та нафтопродукти; пестициди; мінеральні добрива; шуми від виробництв, транспорту; 

іонізуюче випромінювання; вібрації; світло-теплові впливи. 

Найпоширенішими шкідливими газовими забруднювачами є: оксиди сульфуру (сірки) – 

SO2, SO3; сірководень (Н2S); сірковуглець (СS2); бензпірен; аміак; сполуки хлору; сполуки 

фтору; сірководень; вуглеводні; синтетичні поверхнево-активні речовини; канцерогени; важкі 

метали; оксиди карбону (вуглецю) – СО, СО2. 

Серед твердих часток промислових димів найпоширенішими є: частки вугілля; зола; 

сульфати; сульфіди металів (заліза, свинцю, міді, цинку тощо); хлориди; сполуки кальцію; 

сполуки натрію; сполуки фосфору; пари основних кислот; феноли. 

Вплив військової діяльності на стан навколишнього середовища. 

Військова діяльність відноситься до екологічно небезпечних видів діяльності. У збройних 

силах є велике число потенційно небезпечних в екологічному відношенні військових об'єктів, 

таких як ядерні енергетичні установки, ядерні дослідницькі реактори, сховища рідких і твердих 

радіоактивних відходів, сховища відпрацьованого ядерного палива, сховища і склади 

боєприпасів, озброєння, військової техніки, паливно-мастильних матеріалів, бойових хімічних 

речовин. На цих об'єктах можуть відбуватися аварії, що спричиняють за собою забруднення 

навколишнього середовища - атмосферного повітря, ґрунту, поверхневих і підземних вод, 

рослинного і тваринного світу. Проте шкідливо впливають на навколишнє середовище не тільки 

екологічно небезпечні об'єкти, але і всі інші об'єкти, на яких експлуатується, зберігається і 

утилізується озброєння і військова техніка, проводиться бойова підготовка військ, протікає 

життя і побут особового складу військових частин і підрозділів. Сумарний ефект від діяльності 

Збройних сил порівнюється з впливом на природне середовище однієї з галузей промисловості 

середнього масштабу. Області діяльності Збройних сил у сфері охорони навколишнього 

середовища показані на рис. 5. 
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Рис. 5. Області діяльності Збройних сил у сфері охорони навколишнього середовища 
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Будь-яке військове формування, від окремого підрозділу до оперативно-стратегічного 

об'єднання, можна розглядати як специфічну екологічну систему, основними елементами якої є 

особовий склад (з озброєнням і військовою технікою) і навколишнє середовище пунктів 

(районів) дислокації. Відмітною особливістю екологічної системи військового формування є 

пріоритет виконання бойової підготовки і бойових дій, який достатньо складно поєднати з 

проведенням природоохоронних заходів. 

Військові використовують природні ресурси різних видів. Це території суходолу, простори 

космосу, повітря, води. 

Джерела забруднення природного середовища - це об'єкти, від яких забруднення поступає 

в природне середовище. 

Джерелами забруднення природного середовища на військових об'єктах є (рис. 6): 

об'єкти комунально-побутового призначення; 

об'єкти забезпечення життєдіяльності; 

райони і місця бойової підготовки; 

озброєння і військова техніка. 
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Рис. 6. Джерела забруднення природного середовища на військових об'єктах 

 

Об'єкти перших двох типів можуть бути віднесені до джерел забруднень, характерних для 

всіх військових частин. Об'єкти двох останніх типів мають значну специфіку залежно від їх 

приналежності до видів Збройних сил і родів військ. 

Джерела забруднення, характерні для військових частин всіх видів ЗС і родів військ, 

зображені на рис. 7. 
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Рис. 7. Джерела забруднення, характерні для військових частин всіх видів ЗС і родів військ 

Діяльність Збройних сил у сфері охорони середовища повинна охоплювати такі області: 

захист повітря і атмосфери; 

захист ґрунту від забруднень отруйливими речовинами, зокрема продуктами 

нафтопереробки; 

захист водного ресурсу; 

захист навколишнього середовища від шуму і вібрацій; 

захист від неіонізуючого електромагнітного випромінювання. 

Вплив військової діяльності на атмосферне повітря. Збройні сили діють на атмосферне 

повітря використовуючи: 

паливо в котельнях, транспорті та у військовій техніці; 

галони і фреони. 

Відбувається забруднення атмосфери викидами котелень, автобронетанкової техніки, 

кораблів і суден. Забруднюючі речовини - окисел вуглецю, вуглеводні, діоксин сірки, оксиди 

азоту, сажі, свинець. Збройні сили використовують котельні, технічний стан яких вказує на 

надзвичайну експлуатацію пристроїв і споруд. Котельні спалюють тони вугілля і коксу. 

Напрями діяльності оборонних відомств повинні включати заходи щодо: 

модернізації паливо-енергетичного господарства; 

раціоналізації витрат палива і енергії; 

встановленню фільтрів, пилоочисників і автомобільних каталізаторів; 

постійної консервації і умілої експлуатації опалювальних пристроїв; 

ведення контрольних вимірювань емісії. 

Забруднення ґрунту і води. Випускаючи стічні води, використовуючи і зберігаючи 

нафтопродукти і небезпечні речовини, експлуатуючи військову техніку і амуніцію, збройні сили 
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негативно впливають на ґрунт і водні ресурси. 

Забруднення ґрунту відбувається в постійних і польових складах палива, де зберігається 

декілька сотень кубометрів пального. Не всі склади можуть мати в своєму розпорядженні 

пристрої, що забезпечують захист середовища. Ймовірно, що в частині складів можуть 

накопичуватись залишки нафтопродуктів та важких металів і канцерогенних речовин в ґрунті і 

воді заражених зон. В експлуатації Збройних сил є очисні споруди (біологічні або механіко-

біологічні), які забезпечують очищення стічних вод. Решта частини стоків відводиться в 

комунальну каналізацію. Актуальні потреби в очищенні стічних вод вимагають побудови або 

модернізації очисних споруд. 

Транспортна база озброєння і бойової техніки є основним джерелом забруднення 

природного середовища. Вона безпосередньо пов'язана з такими забрудненнями, як хімічне 

забруднення атмосфери (викиди відпрацьованих токсичних газів), пошкодження і знищення 

рослинності, руйнування ґрунтового покриву, шуми і вібрації. Рівні забруднення залежать від 

інтенсивності і просторово-часових масштабів застосування гусеничної техніки (танки, БМП, 

самохідні знаряддя, зенітні установки) і колісної техніки (бронетранспортери, спеціальні і 

транспортні засоби). 

Утворення відходів. Істотним і важким у вирішенні питання є управління твердими 

відходами. Тільки частина цих відходів утилізовується. Це вибраковане обмундирування, 

скляний посуд і упаковка, гумові покришки і шини, патронні і артилерійські гільзи, 

акумулятори і конденсатори. Металобрухт повинен повністю доставлятися в металургійні 

комбінати. Решта відходів повинна постійно утилізовуватися або піддаватися процесу вторинної 

переробки. 

Шум. Найбільш обтяжливим джерелом шуму у військах є літаки, важкі і легкі види зброї, 

підривні пристрої, кораблі, військова техніка і транспорт й т.ін. Шум діє на людей та тварин. На 

територіях припустимий рівень шуму - 85 децибел. Щоб понизити шум, можна прийняти 

наступні заходи: 

розроблення концепції зразкового аеродрому; 

розроблення нормативних документів для зразкового аеродрому; 

розроблення концепції глушника (антифону) авіаційного шуму при наземних 

випробуваннях; 

корегування існуючих інструкцій з експлуатації аеродромів і детальних статутів 

виконання польотів на аеродромах, навколо яких значно перевищена норма допустимих шумів. 

Неіонізуюча радіація. У військах основним джерелом неіонізуючого електромагнітного 

випромінювання бувають радіолокаційні пости, пристрої радіонавігаційного прикриття 

аеродромів і радіопередавачі великої потужності. 

Можлива небезпека бойових засобів для природного середовища відноситься тільки до 

вибухових речовин, а особливо їх аварійної детонації. Положення по застосуванню вибухових 

речовин дотримуються категорично. 

Відповідальність Збройних сил за природне середовище гарантує збереження екологічної 

рівноваги і вимагає активних дій в таких напрямах, як: 

припинення нанесенням втрат і збитку природному середовищу; 

відновлення первинного стану екологічної рівноваги. 

Вплив військової діяльності на рослинний і тваринний світ. Через військову специфічну 

діяльність - рух техніки, вибухи, скупчення в одному місці великої кількості особового складу, 

стрільбу, забруднення ґрунту і т.ін. може впливати на флору і фауну. Рідкісні види птахів, 

рослин можуть загинути, тому вони повинні охоронятися військовими різними засобами - 

інвентаризація, підготовка природних планів, моніторинг різновидів, планування заходів щодо 

зменшення дії на навколишнє середовище і т.ін. 
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Польові заняття і навчання. Проведення таких заходів, як польові заняття, стрільба, 

водіння машин, бойове злагодження підрозділів, тактичні навчання припускає висунення військ 

в учбові центри, розміщення в них і виконання учбово-бойових завдань. При виконанні всіх цих 

дій підрозділи шкідливо впливають на навколишнє природне середовище. 

При проведенні польових занять і навчань мають місце значні забруднення рослинності, 

ґрунту, водоймищ нафтопродуктами і маслами (при заправці, обслуговуванні, митті і роботі 

техніки в результаті витоків і розливу палива і паливно-мастильних матеріалів). 

Вкрай шкідливий вплив на рослинний і тваринний світ має застосування вогнеметно-

запальних боєприпасів, дегазуючих речовин і розчинів, інших хімічних речовин і 

дезактивуючих засобів регенерації повітря. Регенеративні патрони ізолюючих протигазів 

вибухонебезпечні, пожежонебезпечні, а їх вміст, потрапляючи у воду або на ґрунт, знищує все 

живе. 

Найбільш шкідливі (небезпечні) матеріали, що вживаються на військових об'єктах: 

нафтопродукти (авіаційне паливо, бензин, дизельне паливо, гас, пічне паливо, мазут, 

змащувальні масла); 

ракетне паливо (Т-185, самін, гептил), оксидатори (меланж, аміл, перекис водню); 

інші хімічні речовини (розчинники, аміак, фарби, антифриз, їдкий натрій, хлорпікрин); 

вибухові речовини, амуніція. 

Потенційні джерела забруднення ґрунту і води наведені у табл. 2. 

Таблиця 2 

Потенційні джерела забруднення ґрунту і води 

Фактор забруднення Джерело забруднення 

 Нафтопродукти (авіаційне 

паливо, бензин, дизельне 

паливо, гас, пічне паливо, 

мазут, змащувальні масла) 

склади ПММ 

місця перевантаження палива 

заправні станції 

котельні 

гаражі і ремонтні майстерні 

залізничні рампи 

автомийки 

очисні споруди 

Хімічні речовини (ХР) склади ХР 

місця перевантаження ХР 

гаражі і ремонтні майстерні 

авіаремонтні заводи 

залізничні рампи 

Ракетне паливо (РП) сховища РП 

місця перевантаження РП 

місткості аварійного розливу 
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Вплив військової діяльності на навколишнє середовище показаний у таблиці 3. 

Таблиця 3 

Вплив військової діяльності на навколишнє середовище [5÷7 ] 

Область впливу Джерела впливу Напрямки захисних заходів 

Атмосферне повітря Збройні сили діють на атмосферне повітря використовуючи: 

паливо в котельнях і транспорті і у військовій техніці; 

галони і фреони. 

Відбувається забруднення атмосфери викидами котелень, 

автобронетанкової техніки, кораблів і судів. Забруднюючі 

речовини - окис вуглецю, вуглеводні, діоксин сірки, оксиди 

азоту, сажі, свинець. Збройні сили використовують котельні, 

технічний стан яких указує на надзвичайну експлуатацію 

пристроїв і споруд. Котельні спалюють тони вугілля і коксу. 

Модернізація паливо-енергетичного господарства; 

раціоналізації витрати палив і енергії; 

встановленню фільтрів, пилоочисників і 

автомобільних каталізаторів; 

постійної консервації і умілої експлуатації 

опалювальних пристроїв; 

ведення контрольних вимірювань емісії. 

Ґрунт і вода Стічні води, використання і зберігання нафтопродуктів і 

небезпечних речовин, експлуатація військової техніки і 

озброєння. 

Транспортна база озброєння і бойової техніки є основним 

джерелом забруднення природного середовища (хімічне 

забруднення атмосфери (викиди відпрацьованих токсичних 

газів), пошкодження і знищення рослинності, руйнування 

ґрунтового покриву, шуми і вібрації). 

Пристрої, що забезпечують захист середовища на всіх 

складах 

очисні споруди (біологічні або механіко-біологічні), 

які забезпечують очищення стічних вод  

Рівні забруднення залежать від інтенсивності і 

просторово-часових масштабів застосування 

гусеничної техніки (танків, БМП, самохідних знарядь, 

зенітних установок) і колісної техніки 

(бронетранспортерів, спеціальних і транспортних 

засобів) 

Утворення відходів Істотним і важким в рішенні питанням є управління 

твердими відходами. Тільки частина цих відходів 

утилізується. Це вибраковане обмундирування, скляний 

посуд і упаковка, гумові покришки і шини, патронні і 

артилерійські гільзи. акумулятори і конденсатори 

Металобрухт повинен повністю доставлятися в 

металургійні комбінати. Решта відходів повинна 

постійно утилізовуватися або піддаватися процесу 

вторинної переробки 

Шум Найбільш обтяжливим джерелом шуму у військах є літаки, 

важкі і легкі види зброї, підривні пристрої, кораблі, 

військова техніка і транспорт й т.ін. Шум діє на людей та  

тварин. На територіях припустимий рівень шуму - 85 

децибел 

Щоб понизити шум, можна прийняти наступні заходи: 

розроблення концепції зразкового аеродрому; 

розроблення нормативних документів для зразкового 

аеродрому; 

розроблення концепції глушника (антифону) 

1
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Область впливу Джерела впливу Напрямки захисних заходів 

авіаційного шуму при наземних випробуваннях; 

корегування існуючих інструкції з експлуатації 

аеродромів і детальних статутів виконання польотів на 

аеродромах, навколо яких значно перевищена норма 

допустимих шумів 

Неіонізуюча 

радіація 

У військах основним джерелом неіонізуючого 

електромагнітного випромінювання бувають радіолокаційні 

пости, пристрої радіонавігаційного прикриття аеродромів і 

радіопередавачі великої потужності. 

Можлива небезпека бойових засобів для природного 

середовища відноситься тільки до вибухових речовин, а 

особливо їх аварійної детонації.  

Відповідальність збройних сил за природне 

середовище гарантує збереження екологічної 

рівноваги і вимагає активних дій в таких напрямах, як: 

припинення нанесенням втрат і збитку природному 

середовищу; 

відновлення первинного стану екологічної рівноваги 

На рослинний і 

тваринний світ 

Військова специфічна діяльність - рух техніки, вибухи, 

скупчення в одному місці великої кількості особового 

складу, стрільбу, забруднення ґрунту і т.ін. може впливати 

на флору і фауну 

Рідкісні види птахів, рослин повинні охоронятися 

військовими різними засобами - інвентаризація, 

підготовка природних планів, моніторинг різновидів, 

планування заходів щодо зменшення дії на 

навколишнє середовище і т.ін. 

На навколишнє 

середовище 

При проведенні польових занять і навчань мають місце 

значні забруднення рослинності, ґрунту, водоймищ 

нафтопродуктами і маслами (при заправці, обслуговуванні, 

митті і роботі техніки в результаті витоків і розливу палива і 

паливно-мастильних матеріалів). 

Украй шкідливий вплив на рослинний і тваринний світ має 

застосування вогнеметно-запальних боєприпасів, 

дегазуючих речовин і розчинів, інших хімічних речовин і 

дезактивуючих засобів регенерації повітря. Регенеративні 

патрони ізолюючих протигазів вибухонебезпечні, 

пожежонебезпечні, а їх вміст, потрапляючи у воду або на 

ґрунт, знищує все живе. 
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Джерела військового забруднення показані у таблиці 4. 

Таблиця 4 

Джерела військового забруднення 

Джерело забруднення Вид забруднення навколишнього природного середовища 

Парки бойової, 

спеціальної і транспортної 

техніки 

Відпрацьовані паливно-мастильні матеріали, спеціальні рідини і 

електроліти, відпрацьовані гази двигунів, важкі метали, 

металобрухт, стічні води, фільтруючі елементи паливних систем,  

що використали термін своєї експлуатації, використане дрантя 

Системи енерго- і 

радіотехнічного 

забезпечення 

Електромагнітні поля і випромінювання, електроліти, 

трансформаторні масла, важкі метали, відпрацьовані гази 

Складська зона Лакофарбні вироби, токсичні і агресивні хімічні речовини, 

детергенти (миючі засоби), засоби регенерації повітря, фреони, 

аміак, гнилі овочі і фрукти, тара і пакувальні матеріали 

Заправні пункти і склади Пари, нафтопродукти і масла, шлами, підтоварна вода, реагенти 

пожежогасіння  

Майстерні Неочищені стічні води, нафтопродукти і їх відходи, лакофарбні 

матеріали, відходи гумотехнічних виробів і виробів з синтетичних 

матеріалів, металобрухт, використане дрантя, відходи кислот і 

лугів 

Котельні Димові гази, зола, котельне паливо, вугільний пил, шлаки 

Системи водопостачання Реагенти очищення і знезараження води 

Каналізація і очисні 

споруди 

Тверді відходи, мул, важкі метали, нафтопродукти, миючі засоби 

(детергенти), хімічні речовини, реагенти знезараження стічних 

вод, неочищені стічні води 

Житлова зона Побутові відходи, стічні води, будівельне сміття, непридатна 

побутова техніка і вироби з синтетичних матеріалів, 

відпрацьовані масла, фарба і розчинники, електроліти, 

люмінесцентні (ртутні) лампи, поверхнево-активні речовини, 

зношене взуття і одяг 

Підсобне господарство Гній і гнойова рідина, харчові відходи, гнилі овочі і фрукти, 

полеглі тварини, відходи від забою тварин, мінеральні добрива, 

фітотоксини 

Будівельні майданчики Будівельне сміття, відпрацьовані гази, цементний пил, пари, лаки, 

фарби, розчинники і тара від них, пакувальні речовини 

Звалища Дим і колоти, токсичні хімічні сполуки, прилади, пристрої і 

відходи, що містять токсичні речовини 

Учбові поля Рецептури імітаційних засобів, запальні і димові речовини і 

засоби, дегазуючі речовини, осколки боєприпасів, снаряди, 

металобрухт, дезактивуючі і дезінфікуючі відходи, від польових 

кухонь, використані обтиральні матеріали 
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Характер екологічних наслідків військових дій показаний у таблиці 5. 

 

Таблиця 5 

Характер екологічних наслідків військових дій 

Дії  збройних сил Екологічні наслідки 

прямі непрямі 

1. Пересування 

збройних сил у зв'язку з 

військовими діями 

Руйнування грунтово-рослинного 

покриву, знищення трав, дрібного 

чагарнику і т.ін. 

Виникнення вогнищ дефляції, 

водо- і соленакопичення, локальне 

забруднення ґрунтів і поверхневих 

вод. 

2. Військово-інженерні 

роботи по будівництву 

оборонних і інших 

об'єктів, розміщення 

військової техніки 

Зміна рельєфу, утворення штучних 

виїмок і відвалів, переміщення 

ґрунту, що підстилає породи, 

знищення рослинного покриву 

Вітрова і водна ерозія, зміна водно-

повітряного режиму ґрунтів, 

порушення природного ґрунтового 

процесу, зростання похоронених 

ґрунтів 

3. Тимчасова і 

стаціонарна дислокація 

збройних сил 

Порушення ґрунтово-рослинного 

покриву, проріджування 

рослинності, вирубка лісів, 

забруднення ґрунтів і вод 

Площадкова, поверхнева і 

приповерхнева зміна умов розвитку 

ґрунтового і рослинного покриву 

4. Військові дії: 

а) по знищенню 

противника, його 

військової техніки, 

оборонних об'єктів, 

складів і т.ін.; 

б) по знищенню або 

руйнуванню 

господарських об'єктів, 

інфраструктури, 

природних об'єктів 

Руйнування грунтово-рослинного 

покриву, загибель фауни, втрата 

біорізноманітності, скорочення 

числа мікроорганізмів, 

деформація і збільшення 

щільності ґрунтів, зміна 

властивостей ґрунтів і гірських 

порід, знищення лісів, 

забруднення повітря і вод 

Акумуляція важких металів, 

вилуговування ґрунтів і їх 

виснаження, збільшення 

каламутності води, засолення, 

заболочування, зростання обвалів, 

розвиток ярів, зміни різних 

властивостей ґрунтів, 

імпульверізация ґрунтів солями, 

що виносяться вітром, 

запустинювання 

 

Висновки: 

Оскільки військова діяльність відноситься до екологічно-небезпечних видів діяльності 

та у Збройних силах України є велика кількість потенціально-небезпечних військових 

об’єктів, які в свою чергу шкідливо впливають на навколишнє середовище автори 

сподіваються, що викладений матеріал допоможе керівникам військових об’єктів в 

організації контролю за об’єктами забруднення, проведенні обліку речовин, які можуть 

нанести шкоду довкіллю, постійно зменшуючи їх викиди до мінімуму та своєчасному 

проведенні утилізації відпрацьованих небезпечних речовин, а також виховувати у особового 

складу бережливе ставлення до навколишнього середовища під час проведення польових 

занять та експлуатації техніки. 
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ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ 

УДК 0018:007(45)                                       к.філос.н. Волошина Н.М. (ВІТІ НТУУ”КПІ”) 

 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 
У статті здійснено методологічний аналіз інформаційно-аналітичної діяльності, 

виконано порівняння понять «інформаційна діяльність», «інформаційно-аналітична 

діяльність», «інформаційно-аналітичне забезпечення», «інформаційно-аналітична робота», 

розглянуто рівні та етапи інформаційно-аналітичної діяльності, охарактеризовано джерела 

інформаційно-аналітичної діяльності. 

Ключові поняття: інформаційна діяльність, інформаційно-аналітична діяльність, 

інформаційно-аналітичне забезпечення, інформаційно-аналітична робота, рівні, етапи 

інформаційно-аналітичної діяльності, джерела інформації. 

 

В статье осуществлен методологический анализ информационно-аналитической 

деятельности, выполнено сравнение понятий «информационная деятельность», 

«информационно-аналитическая деятельность», «информационно-аналитическое 

обеспечение», «информационно-аналитическая работа», рассмотрены уровни и этапы 

информационно-аналитической деятельности, охарактеризованы источники информационно-

аналитической деятельности. 

Ключевые понятия: информационная деятельность, информационно-аналитическая 

деятельность, информационно-аналитическое обеспечение, информационно-аналитическая 

работа, уровни, этапы информационно-аналитической деятельности, источника информации. 

 

In the article the methodological analysis of information-analytical activity is carried out, 

comparison of concepts "information work", «information-analytical activity», «information-analytical 

maintenance», «information-analytical work» is executed, levels and stages of information-analytical 

activity are considered, sources of information-analytical activity are characterised. 
Keywords: an information work, information-analytical activity, information-analytical 

maintenance, information-analytical work, levels, stages of information-analytical activity, an 

information source. 

 

Вступ. Створення незалежної держави України обумовило об'єктивну потребу в 

забезпеченні державних органів повноцінною аналітичною інформацією в різних галузях. 

Держава вирішує повсякденні завдання в умовах бурхливого розвитку інформатизації 

системи управління. Для успішного функціонування державних структур здійснюється 

всебічне вивчення  та аналіз інформаційних потоків про політичне, економічне, соціальне, 

військове та міжнародне становище України та приймаються виважені управлінські рішення.  

Про актуальність питання інформаційно-аналітичної діяльності в сучасних умовах 

свідчить значна кількість наукових праць. Це роботи вітчизняних та зарубіжних авторів, 

Гондюла В.П., Демидова В.В., Кузнєцова І.М., Кузьменка А.М.,  Макаренко Є.А., Насирова 

І.Р., Шпиги П.С. та ін. Аналіз доступної літератури із проблем інформаційно-аналітичної 

діяльності свідчить про недостатність уваги до вироблення єдиних підходів у визначенні її 

сутності, змісту, складових. Саме це обумовило мету даної статті: розглянути методологічні 

аспекти інформаційно-аналітичної діяльності. Для досягнення мети вирішено наступні 

часткові завдання: а) здійснити порівняльний аналіз понять «інформаційна діяльність», 

«інформаційно-аналітична діяльність», «інформаційно-аналітичне забезпечення», 

«інформаційно-аналітична робота»; б)  з’ясувати сутність і зміст інформаційно-аналітичної 

діяльності; в) визначити рівні, етапи інформаційно-аналітичної діяльності; г)  розглянути 

можливі джерела інформації для інформаційно-аналітичної діяльності. 

Об’єктом є інформаційна діяльність в державі. Предмет статті становлять 

методологічні аспекти інформаційно-аналітичної діяльності. Наукова новизна статті в 
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проведенні порівняльного аналізу понять «інформаційна діяльність», «інформаційно-

аналітична діяльність», «інформаційно-аналітичне забезпечення», «інформаційно-аналітична 

робота» та визначення сутнісних і змістовних характеристик інформаційно-аналітичної 

діяльності. 

  

1. Сутнісний аспект поняття “інформаційно-аналітична діяльність”. Кожна 

незалежна держава прагне мати якісну і чітко організовану систему інформаційно-

аналітичного забезпечення прийняття рішень в усіх галузях. Для цього розробляються й 

приймаються відповідні закони, створюються спеціальні інформаційні установи і підрозділи, 

розробляється нормативно-технічна документація. Загальнодержавна інформаційна система 

повинна забезпечувати органи влади аналітичною та фактографічного інформацією 

універсального, галузевого й проблемно-тематичного змісту. 

В Україні процес створення власної системи забезпечення аналітичною інформацією 

державних органів розпочався одразу після набуття незалежності. Було сформовано 

Державний комітет інформаційної політики України та його структурні підрозділи, 

відповідні підрозділи апарату РНБО України, Міністерства закордонних справ, Служби 

безпеки, Міністерства оборони, Державного комітету у справах охорони державного 

кордону. Розпочали свою діяльність Національний інститут стратегічних досліджень 

(1992р.), який за статутом є урядовою інституцією для проведення наукових досліджень, 

аналітичного прогнозування та стратегічного планування з метою забезпечення інформацією 

РНБО та Президента України. З Національний інститут українсько-російських відносин 

(1997 р.), відповідні Інститути Національної академії наук України, незалежні Інформаційно-

аналітичні центри. Крім того інформаційні структури створюються як органічні складові 

багатьох недержавних установ, організацій, фірм. Прийнято низку законодавчих та 

нормативних актів, щодо інформаційної діяльності в незалежній Україні. Отже інформаційна 

діяльність здійснюється не тільки як окрема галузь у суспільстві, а й як складовий елемент 

різних сфер людської діяльності. 

Слід зазначити на рівні законів визначення «інформаційно-аналітична діяльність» не 

сформульовано. В більшості випадків автори звертаються до поняття «інформаційна 

діяльність». Одне з них наведено у Законі "України «Про інформацію». У ст. 12 

інформаційна діяльність визначається як «сукупність дій, спрямованих на задоволення 

інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави». У ст. 14 цього ж Закону – 

видами інформаційної діяльності визначено одержання, використання, поширення та 

збереження інформації. Тобто, виробництво, аналіз і перетворення інформації не 

розглядаються у Законі як види інформаційної діяльності. Проте саме процеси опрацювання 

первинної (вихідної) інформації є основною складовою діяльності інформаційно-аналітичних 

установ. Це підтверджує визначення вторинного документа, яке наводиться у ст. 26 Закону: 

вторинний документ – це документ, що являє собою результат аналітико-синтетичної та 

іншої переробки одного або кількох документів.  

У деяких законах мова йде про науково-інформаційну діяльність. Так, у ст. 1 Закону 

України «Про науково-технічну інформацію»  науково-інформаційна діяльність визначається 

як «сукупність дій, спрямованих на задоволення потреб громадян, юридичних осіб і держави 

у науково-технічній інформації, що полягає в її збиранні, аналітико-синтетичній обробці, 

фіксації, зберіганні, пошуку і поширенні». Науково-технічна інформація містить відомості 

про «досягнення науки, техніки, виробництва, одержані в ході науково-дослідної, дослідно-

конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та громадської діяльності». Тому 

науково-інформаційну діяльність пов’язують насамперед із галузями різних наук. 

Термін «інформаційно-аналітична діяльність» на відміну від розглянутих вище термінів 

не має чіткого законодавчого визначення. На відомчому рівні є спроби сформулювати власне 

бачення сутності інформаційно-аналітичної діяльності. Державний комітет зв’язку та 

інформатизації України в наказі «Про затвердження Методики визначення належності 

бюджетних програм до сфери інформатизації» (06.06.2003 N 97) розкриває сутність 
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інформаційно-аналітичної діяльності через сукупність дій та заходів на основі концепцій, 

методів і засобів, нормативно-методичних матеріалів для збору, накопичення, обробки та 

аналізу даних на основі інформаційних технологій.    

На нашу думку, більш точно інформаційно-аналітичну діяльність можна розглядати як 

процес семантичної обробки даних, в результаті якого розрізнені дані перетворюються на 

закінчену інформаційну продукцію. Основні процеси інформаційно-аналітичної діяльності 

пов’язані із створенням та поширенням вторинної інформації. Для діяльності управлінських 

структур важливим є не стільки своєчасне ознайомлення з первинною інформацією 

(фактами, подіями), скільки виявлення проблемних ситуацій і прогнозування розвитку подій. 

Саме орієнтація на передбачення, виявлення тенденцій розвитку ситуації обумовлює 

переважне застосування різних аналітичних методів опрацювання інформації 

(інформаційний, джерелознавчий, ситуаційний аналіз, контент-аналіз та ін.). Передбачення 

шляхів розвитку ситуації потребує узагальнення відомостей та їхньої оцінки. Отже, методи 

узагальнення, абстрагування, моделювання, когнітивного картування теж входять в коло 

засобів інформаційно-довідкових центрів. 

Іншими словами Інформаційно-аналітична діяльність являє собою особливий напрям 

інформаційної діяльності, пов'язаний з виявленням, опрацюванням, збереженням і 

поширенням обробленої інформації переважно в управлінській, політичній та економічній 

сфері. За методикою інформаційно-аналітична діяльність має багато спільного з науково-

дослідницькою роботою. В підручнику І. Кузнєцова сутність і зміст інформаційно-

аналітичної діяльності розглядається  через призму методики науково-дослідницької роботи 

З таким підходом можна погодитись лише частково оскільки інформаційно-аналітична 

діяльність відрізняється від останньої насамперед метою, що полягає в гармонізації системи 

«первинна інформація – внутрішня  модель подій замовника інформації [1.C.3]». 

В науковому середовищі часто використовується термін «інформаційно-аналітичне 

забезпечення». При цьому інформаційно-аналітичне забезпечення співвідноситься з 

інформаційно-аналітичною діяльністю як частка з цілим.   

Коли йде мова про інформаційно-аналітичне забезпечення, обов’язково вказується 

конкретний замовник/споживач отриманого інформаційно-аналітичного продукту. Ми 

пропонуємо визначити інформаційно-аналітичне забезпечення через комплекс заходів 

спрямованих на добування, оброблення і підготовку інформаційно-аналітичного продукту в 

інтересах конкретного споживача.   

Багато вітчизняних та зарубіжних авторів ототожнюють поняття «інформаційно-

аналітична діяльність», «інформаційно-аналітичне забезпечення» з поняттям «інформаційно-

аналітична робота». На нашу думку таке ототожнення є не зовсім коректним. Справа в тому, 

що кожна робота передбачає створення певного продукту. За визначенням учених 

Київського інституту міжнародних відносин. Інформаційно - аналітична робота це 

сукупність дій, що відбуваються в інтересах підвищення ефективності управлінської 

діяльності і мають на меті пізнання сутності, причин, тенденцій розвитку подій і явищ на 

світовій арені, розгляд і оцінювання ситуацій, вироблення на основі аналізу й обробки 

міжнародної інформації висновків, рекомендацій, коментарів. З даного визначення видно, що 

воно спрямоване на конкретний об’єкт, а саме міжнародні відносини. 

Таким чином проаналізовані поняття свідчать про наявність спільних сутнісних 

характеристик, пов’язаних із добуванням, обробленням інформації та підготовкою певного 

інформаційного продукту для покращення управлінської діяльності споживача. Спільним 

для них є наявність двох структурних складників: інформаційного та аналітичного рівнів. 

 

2. Складники інформаційно-аналітичної діяльності. Інформаційний рівень це 

діяльність щодо забезпечення посадових осіб відомостями, необхідних для рішення 

покладених на них завдань. Вона являє – послідовну сукупність операцій (реєстрацію, 

передачу, накопичення, зберігання, обробку, видачу інформації), яка дозволяє швидко найти 

в повному об’ємі необхідні відомості для задоволення потреб  конкретних споживачів. На 
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підставі інформаційного продукту споживач має можливість самостійно здійснити аналіз і 

прийняти рішення. Для цього інформація повинна бути упорядкована шляхом систематизації 

зібраних матеріалів з метою зробити їх прийнятними для огляду, компактними, придатними 

для аналізу, тобто приведення їх до стану, коли фактичні дані починають «говорити». 

Аналітичний рівень це творча складова частина діяльності. Вона призначена для оцінки 

інформації і підготування прийняття рішень. Складає основний зміст повсякденної роботи 

кожного керівника і працівника сфери управління. Аналітичний рівень діяльності, як процес 

пізнання об'єктивної реальності, здійснюється за законами діалектики, формальної логіки, із 

застосуванням загальнонаукових методів дослідження. 

Аналітичний рівень являє собою стан і процес розумової діяльності. Біологічна людина 

формується в особистість завдяки постійній розумовій діяльності головного мозку. Йде 

нагромадження інформації, яка аналізується, переробляється, засвоюється, зберігається і за 

необхідності використовується особистістю. Можна говорити також і про процес аналітичної 

діяльності, в певний час, з конкретною метою дослідження джерел інформації. Зміст 

аналітичного рівня діяльності становить приведення розрізнених зведень у логічну систему 

залежностей, (просторово-часових, причинно-наслідкових і ін.), що дозволяють правильно 

оцінити як усю сукупність фактів, так і кожного з них окремо.  

Інформаційно-аналітична діяльність здійснюється в декілька етапів. Основними з яких 

є: отримання первинної  інформації; відбір необхідної інформації; обробка, накопичення 

первинної інформації та інших даних; збереження інформації; передача інформації 

споживачу. 

Отримання інформації в свою чергу містить різні форми: збір, добування, придбання 

від сил і засобів. Збір інформації здійснюється в межах норм існуючого законодавства «Про 

інформацію» шляхом ознайомлення з науково-технічною, політико-дипломатичною, 

соціально-політичною, військовою, економічною, фінансовою та іншою інформацією, що 

розповсюджується каналами засобів масової інформації, бібліотечними та архівними 

закладами, мережею Інтернет, інформаційними агенціями тощо. 

Добування це прихована, конспіративна процедура таємного вилучення носія 

конфіденційної, секретної та іншої важливої інформації, тобто незаконне заволодіння, 

викрадення.  

Придбання – процедура одержання конфіденційної, секретної та іншої важливої 

інформації або її носія від конкретної фізичної чи юридичної особи в тимчасове чи постійне 

користування за визначену винагороду.  

Відбір необхідної інформації для потреб органів влади та управління держави у цілому 

і окремими галузями здійснюється з відкритих джерел. Мається на увазі, що, зокрема, левову 

частку даних інформаційні підрозділи отримують із відкритих джерел, доступних широкому 

загалові, а саме, із: а) журналів, газет, інших джерел засобів масової інформації, оглядів, 

політичних дискусій, спеціалізованої літератури; б) офіційних матеріалів владних, урядових 

та інших структур держави-об'єкту спрямувань (комісій, комітетів, рахункових, промислово-

торговельних палат, рад із контрою за курсом валюти, інформаційних бюро та економічного 

прогнозування); в) регіональних агентств наукової та технічної інформації; матеріалів 

колоквіумів, нарад, виставок, ярмарок; г) доповідей за підсумками візитів державно-

партійних та неурядових делегацій тощо; д) з мережі Інтернет. 

Обробка, накопичення первинної інформації та інших даних – це  розклад 

інформаційних одиниць за відповідними класифікаціями та кодувальними словниками, 

зокрема: 1) за об'єктами спрямувань організаціями та особами; 2) фактами, подіями і діями, 

3) формалізація; 4) кодування і введення до відповідних баз накопичення і зберігання. 

Процедура обробки інформації у вигляді класифікації, анотування, реферування, 

індексування, кодування – це підготовчий етап роботи з інформацією та її носіями перед 

введенням інформації до бази даних інформаційних систем. 

Нині проблема не у відсутності потрібних інформаційних даних, а у здатності 

інформаційних підрозділів навіть фізично обробляти інформаційні потоки, а також 
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знаходити необхідну інформацію в базах даних. Зазначені функції здійснюються за 

допомогою спеціальних сил і засобів, які використовують певні загальні для всіх 

інформаційних структур правила відбору, накопичення і реалізації інформації. 

Накопичення інформації здійснюється шляхом поповнення інформаційними 

одиницями Інформаційних масивів і банків даних в результаті ідентифікації, формалізації, 

систематизації, уточнення, обліку та введення до відповідних баз даних для зберігання 

інформації у певних інформаційних системах на підставі класифікаторів чи каталогів. 

Здобута та оброблена інформація може надаватись замовнику терміново, але може 

відтерміновуватись на певний час. В даному випадку інформація повинна зберігатись. 

Збереження інформації – це розміщення на тривалий час інформаційних одиниць в 

інформаційних масивах і банках даних, підтримання їх в актуальному режимі для 

можливості проведення пошуку, ідентифікації, переведення на носії та видачі на запити 

інформації. 

Видача інформації – це надання інформації на відповідних носіях споживачу в режимі 

сигнального інформування, відповідно до програм або запитів. Способи відбору і рамки 

інформаційного пошуку визначаються з урахуванням обліку: 1) структури і змісту 

досліджуваної проблеми з виділенням конкретних завдань, що підлягають аналізу; 2) 

наявності суміжних областей, у яких може знаходитися потрібна інформація; 3) глибини 

ретроспективного пошуку; 4) видів документальних джерел, необхідних для дослідження. 

 

3. Джерела інформації. Основу інформаційно-аналітичної діяльності становлять 

джерела інформації. Джерела інформації – це передбачені, або встановлені законом, 

документи, інші носії, що зберігають повідомлення засобів масової комунікації, 

фундаментальну інформацію або публічні виступи. Серед характеристик джерел інформації 

найважливішими є такі: статус джерела, надійність, кваліфікація, довіра до джерела, цінність 

і вага інформації. Усі джерела інформації поділяються на три типи: відкриті, закриті і 

конфіденційні. Є також поділ на особистісні і опосередковані джерела. До особистісних 

джерел відносять безпосередньо спілкування осіб: дипломатів, офіційних представників 

уряду, співробітників установ, закладів і дипломатичних представництв а також інших 

офіційних осіб, які висловлюють офіційну точку зору. За інформацією ЦРУ 80% - відкриті 

джерела, 9% - конфіденційні джерела, 1% спецагенти (тобто міжособистісні джерела) [2, 

C.156]. 

До опосередкованих джерел відносяться ті, які виступають посередниками між 

конкретним джерелом інформації і суспільством (громадською думкою). До них відносять: 

засоби масової комунікації (газети, радіо, телебачення, реклама), інформаційно-аналітичні 

установи, електронні засоби комунікації, архіви і бібліотеки та ін. джерела зберігання 

інформації. Тобто фактично опосередковані джерела інформації – джерела із 2-х або третіх 

рук. 

Опосередковані джерела поділяються на: офіційні, неофіційні, відкриті, закриті, 

конфіденційні, дезінформації. До офіційних відносяться органи державної виконавчої влади, 

спеціалізовані науково-дослідні інституції та установи, відомчі установи, силові структури та 

ін. Державні органи, які виступають з офіційною точкою зору. Крім того органи статистики, 

що дають інформаційно-аналітичну економічну інформацію (тобто аналіз економіки у всіх 

галузях діяльності держави), інформація, яка подається установами соціальної політики і 

праці, інститутом демографії, інформація статистики промисловості і сільського 

господарства (прибутки, валовий збір, кредити та ін.), інформація силових структур . 

До неофіційних джерела, які використовують суб'єктивні оціночні прогнози та аналізи 

соціально-економічної та політичної ситуації, політичні партії і рухи, громадські організації 

та структури (політична партія, якщо вона не є домінуючою в державі не може виступати від 

імені держави з офіційною точкою зору), соціологічні дослідження, аналітичні прогнози, 

повідомлення засобів масової комунікації, якщо вони офіційно не представляють виконавчу 

владу (в Україні офіційним виразником точки зору виконавчої влади є газета «Урядовий 
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кур'єр»), незалежні соціологічні дослідження, джерела які стосуються певних релігійних 

концесій та національних меншин. 

Офіційні та неофіційні джерела є відкритими й закритими. Відкритими є джерела в 

яких опубліковані офіційні дослідження, відомості Верховної Ради, Кабінету міністрів, 

повідомлення про наукові розробки, діяльність промисловості, банківської системи. 

Інформація відкритих джерел поділяється на: а) інформацію загального характеру: 

політичну, економічну, військову для оцінки економічного та політичного потенціалу 

держави. Така інформація використовуються для складання прогнозів на довготривалий 

період а також для прийняття рішення політичними, економічними та військовими  

органами; б) спеціальну інформацію, яка стосується конкретної галузі. Віна може мати 

відношення до економіки, науки, сировинних ресурсів, військової справи. Ця інформація – 

частина загального стратегічного планування а також призначена для аналізу і 

прогнозування вузьким колом спеціалістів; в) інформацію про окремих осіб. Вона мається  в 

аналітичних центрах майже всіх міністерств, відомств, розвідки. Цю інформацію збирають 

неконституційними методами.  

До закритих належать: розвідувальні, дипломатичні, стратегічні, статистичні джерела 

(наприклад статистика про продукцією військового комплексу, інформація про кількість 

народжених і померлих), інформація про новітні технології, які становлять державну 

таємницю, а також всю інформацію, яка вважається таємною.   

Конфіденційними є джерела, які захищаються законом і які містять  інформацію 

спеціального призначення з точки зору зацікавлених країн. Під конфіденційними джерелами 

розуміють документи публікації, технічні носії інформації, технічні засоби обробки інформації, 

інформаційні продукти промислової, інтелектуальної політичної сфери, а також інформація, 

яку відносять до розвідувальної інформації.   

Окрім джерел інформації  існують і джерела дезінформації. Ними можуть виступати: 

спеціалізовані відомства; опосередковані джерела, які видають неправдиву інформацію. Яка 

найчастіше використовується для перевірки на політичні економічні та військові кроки 

держави, на вивчення думки громадськості щодо прийняття рішень, для свідомого 

перекручування інформації з метою досягнення власних інтересів. 

Висновок. Таким чином, інформаційно-аналітична діяльність відіграє важливу роль в 

усіх без винятку сферах людського життя. Вона являє собою сукупність дій та заходів на 

основі концепцій, методів і засобів, нормативно-методичних матеріалів для збору, 

накопичення, обробки та аналізу даних на основі інформаційних технологій. Інформаційно-

аналітична діяльність здійснюється на двох рівнях інформаційному й аналітичному, які 

становлять діалектичну єдність. 

Зміст інформаційно-аналітичної діяльності становлять: отримання первинної  

інформації; відбір необхідної інформації; обробка, накопичення первинної інформації та 

інших даних; збереження інформації; передача інформації споживачу. 

Необхідною умовою інформаційно-аналітичної діяльності є наявність інформаційних 

джерел, які умовно можна поділити на: на три типи: відкриті, закриті і конфіденційні. Є 

також поділ на особистісні і опосередковані джерела.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

АДАПТАЦІЇ КУРСАНТІВ 
 

У статті наводяться теоретичні основи адаптації особистості. Розглядаються 

різноманітні підходи вітчизняних та зарубіжних вчених до проблеми вивчення адаптації та 

висвітлюються особливості процесу соціально-психологічної адаптації майбутніх офіцерів.  

Ключові слова: соціально-психологічна адаптація, адаптованість, гомеостаз, 

функціональні системи, стрес. 
 

Статья отображает теоретические основы адаптации личности. Рассматриваются 

различные подходы отечественных и зарубежных ученых к проблеме изучения адаптации, 

освещаются особенности процесса социально-психологической адаптации будущих офицеров. 

Ключевые слова: социально–психологическая адаптация, адаптивность, гомеостаз, 

функциональные системы, стресс. 
 

Theoretical bases of adaptation of personality are covered in the article, Various approaches of 

home and foreign scientists to the problem of adaptation studying are examined and the features of social 

psychological adaptation process of future officers are reflected. 

Keywords: social and psychological adaptation, adaptability, homeostasis, functional systems, 

stress. 

Актуальність теми. Суспільні інститути України, в тому числі і її Збройні сили, разом 

з традиціями колишньої Радянської Армії успадкували механізми регуляції поведінки та 

адаптації військовослужбовців, де виявлено складний комплекс соціально-психологічних 

проблем. Проблеми перш за все стосуються розвитку особистості, оптимізації діяльності 

майбутніх офіцерів, їх психічного саморегулювання. Ефективність соціально-психологічної 

адаптації залежить від здатності особистості, вродженої та набутої, до адаптації, та 

адаптаційних можливостей (індивідуально-психологічних особливостей особистості) які 

забезпечують цю спроможність. Недостатній рівень адаптивності курсантів заважає 

досягненню високих результатів в процесі навчально-службової діяльності, часто негативно 

впливає на психічну діяльність особистості взагалі. Тому з’ясування сутності адаптації 

майбутніх офіцерів, як рівня практичного пристосування до особливих умов військової 

служби, набуває не тільки теоретичного, а і практичного значення.  

Огляд основних літературних джерел. Сучасні уявлення про соціально-психологічну 

адаптацію базуються на роботах І.П.Павлова, І.М.Сеченова, П.К. Анохіна та ін. Проблема 

адаптації розглядається як процес та результат встановлення взаємовідносин між 

особистістю та соціальним середовищем. Загальнотеоретичні проблеми адаптації розкриті у 

працях Є.А Афоніна, Б.С.Братуся, В.І. Гарбузова, Б.Ф.Ломова, А.А.Налчаджяна, 

Г.С.Нікіфорова. Вчені розглядають питання соціальної адаптації, як постійне активне 

пристосування особистості до умов соціального середовища та як результат цього процесу. 

Вагомий внесок в розробку даної проблеми зроблено в рамках військово-психологічних 

досліджень С.Б.Алексеєнка, В.І. Алещенко, М.І. Дьяченко, Г.Р.Дубровинського, М.С. 

Корольчука, Г.В.Ложкіна, Я.В.Подоляка, В.І.Осьодло, О.Д.Сафіна, М.Ф.Феденко, В.Я 

Яблонько та ін.. 

Аналіз психологічної літератури свідчить про існування трьох основних напрямків 

досліджень пов’язаних з проблемою адаптації людини.  

До першого напрямку відносяться клініко-психологічні дослідження стресу [1]. В 

даному випадку адаптація розглядається як процес, що зумовлений зміною в 

психофізіологічному стані індивіда під впливом дезадаптаційних факторів, та потребує 

одночасної і узгодженої взаємодії функціональних систем на всіх рівнях цілісної системи. 

При цьому з поля зору дослідників випадає конкретна діяльність особистості. 

Науковці, які досліджували реакцію окремих органів, систем органів, психічних 

процесів індивіда на робоче навантаження - представляють другий напрямок дослідження 

адаптації. За визначенням представника цього напрямку, Агаджаняна Н.А., фізіологічна 
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адаптація являє собою стійкий рівень активності і взаємозв'язку функціональних систем, 

органів і тканин, а також механізмів управління, що забезпечує нормальну життєдіяльність 

організму і трудову активність людини в різних (в тому числі і соціальних) умовах 

існування. Адаптація виступає як процес підтримки функціонального стану гомеостатичних 

систем організму людини, в цілому забезпечуючи його збереження, розвиток, 

працездатність, а індивід виступає як сукупність функцій, які відповідають за виконання 

діяльності, динаміка змін повністю залежить від характеру зовнішніх впливів. 

Третій напрямок дослідження адаптації представляє собою комплексне вивчення 

психічних і фізичних станів особистості в трудовій діяльності [2, 3]. Предметом дослідження 

залишаються функціональні стани окремих органів, систем органів людини 

З метою зручності при вивченні адаптації людини, за приналежністю до певної групи 

однорідних факторів, виділяють такі види адаптації, як фізіологічну, психологічну 

(психічну), психофізіологічну, професійну, соціально-психологічну. 

Фізіологічна адаптація являє стійкий рівень активності і взаємозв'язку функціональних 

систем, органів і тканин, а також механізмів управління, що забезпечує нормальну 

життєдіяльність організму і трудову активність людини в різних умовах існування.  

Психологічна (психічна) адаптація визначається як процес установлення оптимальної 

відповідності особистості і навколишнього середовища в ході здійснення діяльності, яка 

дозволяє людині задовольняти актуальні потреби і реалізовувати пов'язані з ними значущі 

цілі (при збереженні психічного й фізичного здоров'я), забезпечуючи в той же час 

відповідність психічної діяльності людини, її поведінки вимогам середовища [1]. 

Психофізіологічна адаптація визначається як процес, який зумовлений зміною в 

психофізіологічному стані індивіда під впливом дезадаптаційних факторів, що потребує 

одночасної та узгодженої взаємодії функціональних систем на всіх рівнях цілісної системи, 

психофізіологічний стан з метою ефективного забезпечення діяльності організму в нових 

умовах. 

Професійну адаптація ряд дослідників визначають як процес формування і підтримки 

функціональної системи, що забезпечує умови і вимоги даного виробництва на рівні 

ефективності діяльності й функціонального стану особистості. Професійна адаптація 

виступає як єдність фізичних умов до професійного середовища, адаптація до професійних 

завдань, операцій, професійної інформації, до соціальних компонентів професійного 

середовища [4]. 

Соціально-психологічна адаптація розуміється як аспект психологічної адаптації, що 

забезпечує організацію мікросоціальної взаємодії, формування адекватних міжособистісних 

стосунків. Особистість при наявності мотивів досягнення набуває індивідуального стилю 

діяльності, спілкування, які сприяють оптимальному соціальному балансу (адаптації).  

Неоднозначний погляд на зміст та сутність адаптації мають зарубіжні психологи, що 

обумовлюється їх приналежністю до різних напрямків в психології. Так біхевіорист Д. 

Уотсон представляв соціально-психологічну адаптацію як процес пристосування особистості 

до оточуючого середовища, при цьому по відношенню до реакцій, соціально-регулюючих 

інстинктів, соціалізованих емоцій, особистість може створювати нові звички та зберігати їх, 

забезпечуючи відносно стійку поведінку, пристосування до життєвих ситуацій.  

Представники необіхевіоризму Г.Айзенк, Р.Хенки визначають соціально-психологічну 

адаптацію: а) як стан в якому потреби індивіда повністю задоволені, це стан гармонії між 

індивідом та середовищем і засобом досягнення такої гармонії є соціальне навчання. 

Адаптація - стан рівноваги, відсутність переживання, конфлікту з оточуючим середовищем; 

б) процес - засобами якого ця гармонія досягається. Соціальна адаптація з точки зору 

необіхевіористів – процес (стан) фізичних, соціально-економічних чи організаційних змін в 

специфічній груповій поведінці, соціальних відношеннях чи культурі.  

Представник теорії когнітивного дисонансу Л.Фестінгер розглядає адаптацію 

особистості в когнітивному аспекті, де особистість маючи свою індивідуальну картину світу 

в реальних взаємодіях зіштовхується з інформацією, яка суперечить наявним установкам, 
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виникає неузгодженість, що суб'єктивно сприймається як загроза. Як наслідок, емоційне 

переживання загрози, що виникає, свідчить про низький рівень адаптованості, відсутність 

переживання – про високий рівень адаптованості [13]. 

Уявлення представників гештальтпсихології, М.Вертгеймера, К.Кафки, В.Келлера, 

К.Левіна, про соціально-психологічну адаптацію характеризується поняттям стану 

адаптованості особистості до якого приводить переборювання внутрішньопсихічних 

конфліктів [14]. 

Своєрідно трактує адаптацію Х. Гартман, розглядаючи її як постійний процес, корені 

якої знаходяться у біологічній структурі організму, що відображає постійні спроби 

збалансувати внутрішньосистемну та міжсистемну напругу. В своїй роботі, «Его-психологія і 

проблеми адаптації», Х. Гартман розглядає спробу створити в рамках психоаналітичної 

теорії основу для теорії людської поведінки в цілому. Представники его-психології, 

Бернфельд, Лафорг вважають, що адаптація відбувається завдяки змінам, які особистість 

здійснює в навколишньому середовищі (за допомогою знарядь праці, технологій в широкому 

сенсі цього слова і т.п.),  

Представники інтеракціоністського напрямку розрізняють загальну адаптацію, яка 

виражається комбінацією прийомів, стабільних рішень і ситуативну адаптацію, або 

адаптацію пристосування. В світлі інтеракціоністської концепції адаптації, Л.Філіпс, 

Т.Шибутані вважають, що адаптованість особистості обумовлена факторами навколишнього 

середовища та інтрапсихічними факторами. Вона виражається в двох типах відповіді на 

вплив навколишнього середовища: а) ефективна відповідь на ті соціальні очікування з якими 

зустрічається кожна особистість, згідно своєї статі та віку; б) гнучкість та ефективність в 

прийнятті рішення при зустрічі з потенційно новими та небезпечними умовами, при цьому 

особистість проявляє ініціативу і чітко визначає власне майбутнє. Т. Шибутані проводить 

розмежування, вказуючи, що на відміну від поняття «пристосування», яке відноситься до 

того як організм пристосовується до вимог специфічних ситуацій, поняття «адаптація» 

належить до більш стабільних рішень – добре організованими засобами долати типові 

проблеми, які кристалізуються, шляхом послідовного ряду пристосувань. 

Отже адаптація індивіда є поняттям різностороннім, а з розвитком військової 

психології, дослідження, що стосуються соціально-психологічної адаптації майбутніх 

офіцерів продовжують залишатись домінуючим. У дослідженнях вітчизняних психологів 

визначились два підходи до вивчення соціально-психологічної адаптації 

військовослужбовців. 

В рамках діяльнісного підходу, представниками якого являються Г.О.Балл І.К.Кряжева, 

та ін., розглядається адаптація як оптимальна реалізація особистісних внутрішніх 

можливостей, здібностей людини, її особистісного потенціалу, психологічного включення в 

діяльність. Свідоме відношення до діяльності є обов’язкова умова успішної адаптації 

майбутніх офіцерів, вважають науковці [5-7]. 

В рамках системного підходу до вивчення проблеми соціально-психологічної адаптації, 

адаптація розглядається як система, що забезпечує адекватну взаємодію з іншими 

учасниками діяльності. Так, Ломов Б.Ф., розглядає адаптацію як наявність «субсистем» і 

«метасистем», протиріччя, які виникають всередині системи є своєрідною відповіддю на 

тиск зовні, і навпаки, завдяки внутрішнім системам відбувається перебудова зовнішніх 

зв’язків системи, що сприяє подальшому розвитку індивіда. Рівновага за рахунок перебудови 

старої або створення нової системної властивості, є основним результатом адаптації [8]. 

Таким чином, дослідження в області військової психології дозволяють визначити різні 

погляди щодо проблеми соціально-психологічної адаптації. Соціально-психологічну 

адаптацію розглядають як пристосування військовослужбовця до соціального середовища 

військової служби М.І. Дьяченко, Л.А. Кандибович, Я.В. Подоляк та інші [9]. В 

дослідженнях науковців В.С. Афанасенко І.І Ліпатова, Л.Ф, Сєнокосова, В.Я., Ж.Г, 

Шестопалова та інших, сутність соціально-психологічної адаптації полягає не тільки в 

пристосуванні але і у взаємодії з військовим середовищем, що дозволяє розглядати 
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майбутнього офіцера як активного суб’єкта адаптаційної взаємодії з навколишнім 

середовищем [10-12]. Процес соціально-психологічної адаптації курсантів у вигляді 

пристосування та активній взаємодії з навколишнім середовищем взаємопов’язаний і 

взаємообумовлений і в значній мірі залежить від багатьох факторів. Так процес адаптації в 

першу чергу залежить від особистості курсанта його індивідуально-типологічних 

властивостей нервової системи. Таким чином під соціально-психологічною адаптацією 

курсантів розуміється процес, який полягає в узгодженості взаємних очікувань особистості і 

соціальної групи, коли курсант без тривалих і зовнішніх конфліктів продуктивно здійснює 

навчально-службову діяльність, задовольняє свої соціогенні потреби, повною мірою 

задовольняє рольовим очікуванням, які пред’являють до нього соціум і умови військової 

служби, переживає стан самоствердження і творчого самовираження. 

Висновки. Отже розглянувши різноманітність теоретико-методологічних підходів 

вітчизняних та зарубіжних вчених щодо проблеми соціально-психологічної адаптації можна 

константувати, що адаптація є складним динамічним утворенням і формується в процесі 

сприйняття особистістю змін оточуючого середовища. Результати психологічних досліджень 

військових вчених свідчить про взаємообумовленість адаптації і залежність її від багатьох 

факторів, в тому числі від індивідуально-психологічних особливостей особистості, взаємодії 

її структурно-функціональних компонентів: мотиваційних, емоційно-вольових, когнітивних 

та ін.  
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ 

УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 
 

У статті здійснено спробу на підставі аналізу кількісних і якісних показників зробити 

порівняння втілення в життя гендерної політики у Збройних Силах України та в Збройних 

Силах Російської Федерації. Розглянуто існуючу нормативно-правову базу, економічні, соціальні 

й моральні чинники комплектування Збройних Сил жінками військовослужбовцями та 

особливості проходження ними військової служби. 

Ключові слова: гендер, жінка – військовослужбовець, нормативна база, відношення до 

жінок-військовослужбовців. 
 

В статье осуществлена попытка на основании анализа количественных и качественных 

показателей сделать сравнение воплощения в жизнь гендерной политики в Вооруженных Силах 

Украины и в Вооруженных Силах Российской Федерации. Рассмотрена существующая 

нормативно-правовая база, экономические, социальные и моральные факторы комплектования 

Вооруженных Сил женщинами-военнослужащими и особенности прохождения ими военной 

службы. 

Ключевые слова: гендер, женщина – военнослужащий, нормативная база, отношение к 

женщинам военнослужащих. 
 

In the article an attempt to compare an embodiment in life of the gender policy in the Armed Forces 

of Ukraine and Russian Federation is carried out on the basis of analysis of quantitative and high-quality 

indexes. An existent legislative base and also economic, social and moral factors of recruitment for the 

army by servicewomen and features of serving in the forces are examined. 

Keywords: gender, servicewoman, legislative base, attitude to the servicewomen. 
 

Вступ. Ставлення до жінок, що займаються «чоловічими» професіями, завжди було 

неоднозначним. Це стосується і збройних сил. Але на сучасному етапі розвитку роль 

прекрасної половини людства в суспільстві постійно зростає. Жінки впливають на всі сфери 

нашого життя: економічну, політичну, соціальну. 

Світова спільнота усвідомила, що із забезпеченням гендерної рівності - соціальної 

рівності між жінками і чоловіками - безпосередньо пов’язане покращення соціально-

економічного рівня розвитку країни, досягнення миру та безпеки. 

Досвід багатьох країн Європи свідчить, що при збільшенні кількості жінок на рівні 

прийняття рішень та розподілу ресурсів посилюється соціальна орієнтація державної 

політики, знижується рівень корупції, що сприяє розвитку всього суспільства. 

В країнах Європи і Північної Америки жінка в армії вже давно є звичним явищем, на 

відміну від пострадянського простору, зокрема України і Росії, де війська все ще знаходяться 

на стадії значних змін. Тому гендерне питання залишається актуальною проблемою в процесі 

реформування Збройних Сил. 

Не випадково гендерному питанню присвячено значну кількість наукових праць 

вітчизняних і зарубіжних авторів а саме: Вороніної О.А., Іванової Ю.Н., Жеребкіної І.А., 

Компанцевої Л.Ф., та ін. Автори досліджують різні аспекти гендерної політики в своїх 

державах. Проте поза увагою залишаються питання реалізації гендерної політики у збройних 

силах. Дані обставини обумовили мету статті проаналізувати стан вирішення гендерного 

питання у Збройних Силах України та Російської федерації. Для досягнення визначеної мети 

в статті вирішено наступні завдання: з’ясовано стан реалізації гендерного питання у 

Збройних силах України та Збройних Сил Російської Федерації, проведено порівняльний 

аналіз напрямів активізації гендерної політики у збройних силах обох країн та визначено 

можливі шляхи її подальшого покращення. 

1. Жінка-військовослужбовець у Збройних Силах України. Сьогодні жінка в 

українській армії - це об’єктивна реальність. Вона реалізує свої можливості фактично в усіх 

сферах військової діяльності. Так, у лавах Збройних Сил України проходять військову 

службу близько 19 тис. жінок-військовослужбовців, з них більше 1200 офіцерів, майже 2,5 
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тис. прапорщиків, 14,5 тис. сержантів і солдатів військової служби за контрактом і щороку 

ця цифра зростає [1]. 

Демократизація української армії викликала потребу досконального вивчення проблем-

жінок-військовослужбовців. В зарубіжних країнах жінки-військовослужбовці мають рівні із 

чоловіками можливості кар'єрного зростання та пишаються тим, що вони служать в армії.  

Українським законодавством не передбачені жодні обмеження чи переваги за ознаками 

статі при прийомі на військову службу до Збройних Сил України. Попри всі складнощі 

військового життя, жінки аж ніяк не поступаються чоловікам у прагненні присвятити себе 

захисту Вітчизни. А такі нормативно-правові акти, як «Декларація про загальні засади 

державної політики стосовно сім’ї і жінок» (1999 р.), Указ Президента України від 26 липня 

2005 року «Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади 

щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та Закон України «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», який набрав чинності з 1 січня 

2006 року, передбачають застосування заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між 

можливостями жінок і чоловіків щодо реалізації рівних прав, наданих їм Конституцією і 

законами України.  

Також у 2008 році відбулося введення до організаційно-штатної структури 

Генерального штабу Збройних сил України – Головного  управління особового складу 

Генерального штабу Збройних сил України посади службовця, на якого покладені обов’язки 

з моніторингу виконання у Збройних Силах України принципів гендерної рівності, 

організації і контролю заходів щодо дотримання чинного законодавства з питань 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, виховання і пропаганда 

культури гендерної рівності, поширення просвітницької діяльності у цій сфері тощо. З метою 

вирішення проблем забезпечення рівних можливостей чоловіків і жінок, координації 

діяльності серед зацікавлених структур, здійснення необхідного моніторингу, проведення 

заходів з формування гендерної культури серед військовослужбовців та працівників 

Збройних Сил, відповідної інформаційно-пропагандистської діяльності планується 

розробити та затвердити положення «Про ради жінок-військовослужбовців». До того ж до 

Зведеного плану міжнародного співробітництва Міністерства оборони України було 

включено захід, мета якого – отримання консультативно-дорадчої допомоги щодо реалізації 

гендерної політики в сфері оборони для подальшого узагальнення та впровадження в 

Збройних Силах України. 

Разом з тим, слід відзначити, що сьогодні у Збройних Силах існує цілий ряд 

невирішених питань щодо забезпечення прав жінок. Перш за все, ще не всі командири і 

(начальники) сприймають гендерну політику як існуючу реальність. У окремих ще 

переважає настрій гендерного нігілізму, вони не бажають перейматися проблемами жінок, 

надавати можливості для підвищення їхнього професійного рівня, освіти, інтелектуального 

розвитку та просування по службі. Звичайно, можна запровадити механізми і нормативи 

гендерної трансформації в оборонній сфері, проте це не завжди схвалюють як командири, 

так і підлеглі військовослужбовці. Усталені стереотипи важко зруйнувати новими, а 

подекуди нав’язуваними правилами поведінки. Тож удосконалення як законодавства, так і 

діяльності органів військового управління, у тому числі безпосередньої роботи службових 

осіб на місцях у цьому напрямі, має бути поступовим і виваженим. 

Поряд з цим інформаційно-роз’яснювальна та просвітницька робота щодо 

впровадження у військах (силах) принципів гендерної рівності, вимог законодавства України 

з цих питань ще не набула необхідної дієвості. А це, у свою чергу, призводить до втрати у 

переважної більшості жінок-військовослужбовців необхідної військово-професійної 

мотивації, прагнення до самореалізації у рамках військової професії. 

Що спонукає українок добровільно вступити на військову службу? Як свідчать 

результати соціологічних опитувань, це можливість отримувати пристойну заробітну плату, 

а вже потім прагнення працювати в стабільному соціальному середовищі, існуючі проблеми 
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працевлаштування в цивільних структурах, можливість вирішити сімейні проблеми 

(влаштувати особисте життя) та отримати житло, у молодшому віці отримати пенсію і т. ін.  

Які ж переваги жінок в армії? За оцінками їхніх командирів і начальників, це висока 

працездатність і професіоналізм, відповідальність за доручену роботу, дисциплінованість. До 

того ж жінки пом’якшують морально-психологічний клімат у військових колективах: в їхній 

присутності більшість чоловіків-командирів та начальників стають стриманішими в словах і 

діях, а отже, підвищується культура взаємовідносин між військовослужбовцями. Керівний 

склад української армії відзначає, що жінки – військовослужбовці є більш відповідальними 

та старанними, ніж їх колеги-чоловіки.  

На сучасному етапі чисельність жінок, які працюють або проходять службу в Збройних 

Силах України, складає біля 77 тис, біля 19 тис. – офіцери, прапорщики військовослужбовці 

за контрактом та курсанти вищих навчальних закладів. За відгуками їхніх командирів саме 

вони найбільш старанно виконують свої службові обов’язки. Перспективи служби в армії за 

контрактом мало приваблюють українських чоловіків: солдатська зарплата від 800 до 1200 

грн., ліжко в кімнаті у гуртожитку на трьох-чотирьох осіб. Але те, що не приваблює 

співвітчизників, сприйнято з ентузіазмом безробітними українками. За інформацією, 

наданою Генштабом Збройних сил України, на квітень 2009 року в Україні у Збройних 

Силах на службі перебувало близько 16 тис. жінок – контрактниць. А це вже практично 

третина (32%) від чисельності всієї контрактної армії (50200 осіб) і майже 12% від усіх 

військовослужбовців в Україні (134 тис.), пише журнал «Кореспондент»[2]. Ще в 2002 році, 

до того моменту, коли почалося формування контрактної армії, число військовослужбовців-

жінок в Україні складало трохи більше 500 осіб. 

В Україні близько 13% військовослужбовців складають жінки. Це один з найвищих 

показників у світі. Випереджають Україну лише кілька країн, включно з Російською 

Федерацією та Сполученими Штатами Америки. А в таких розвинених країнах, як 

Великобританія і Норвегія цей показник становить відповідно 9% і 7%.  

Як відзначила експерт ООН з гендерних питань Доно Абдуразакова, Україна - одна з 

кращих держав на пострадянському просторі щодо відповідального ставлення до 

впровадження гендерної рівноваги, зокрема у розрізі цілісної державної стратегії, і досягла 

значного прогресу у впровадженні рівності між можливостями обох статей. 

Але у службі жінок в армії є і негативний момент – фемінізація Збройних Сил України. 

У повсякденній свідомості українського населення захисник  Вітчизни сформовано у образі 

мужнього фізично розвинутого чоловіка у військовому камуфляжі із зброєю в руках. 

Найчастіше всього жінки – військовослужбовці змальовуються як «амазонки в погонах». 

Образ жінки в погонах та зеленій уніформі розцінюється як дещо дивне, хоча вже давно 

звичне явище для нашого суспільства.  

На сьогодні не існує єдиної думки про те, чи повинна жінка служити в армії. 

Переважна більшість вважає жінку-військовослужбовця протиприродним явищем. Проте 

нагромаджений у розвинутих країнах досвід свідчить, що гендерний баланс в армії – це 

гарантія безпеки у суспільстві. І перший і другий погляди є суперечливі і повинні 

взаємодоповнювати один одного. 

Розмірковуючи про соціальний портрет української жінки-військовослужбовця, слід 

зауважити, що їй належить вирішувати ті ж самі проблеми, що і цивільній жінці: виховання 

дітей, низький рівень соціального захисту та грошових виплат, недосконала нормативна база 

тощо.  

Порівнюючи з особливостями гендерної політики у сусідній Росії, слід зауважити, що 

вона зазнала деякого розвитку. Які ці особливості - розглянемо в наступному розділі.  

2. Гендерне питання у Збройних Силах Російської Федерації. Основними 

передумовами гендерної трансформації Російської армії є соціокультурні, соціально-

економічні та індивідуально-особистісні. Вони обумовлені наступними факторами: 

гендерною реструктуризацією в «жіночих» і «чоловічих» професійних галузях, викликаною 

переходом до ринкових відносин; новими тенденціями у соціалізації представників статей; 
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зниженням статусу професії військовослужбовця. Низькі зарплати, незабезпеченість житлом, 

скасування пільг, не оцінені належним чином героїзм і ризик військовослужбовців, що 

проходять службу в «гарячих точках» – ці проблеми зумовлюють потребу сучасної армії 

Росії в професійних кадрах жіночої статі. 

Нині в Збройних Силах Росії служить 5,5 тис. жінок-офіцерів, з них 44 полковника, 

близько 700 підполковників, 1,3 тис. майорів і більше 3,5 тис. молодших офіцерів. При 

цьому 128 жінок-офіцерів брали участь у бойових діях [3]. Дівчата-військовослужбовці 

працюють в основному в медичній сфері та в галузі програмного забезпечення і зв'язку. Що 

ж до проблем гендерної політики в Збройних Силах Російської Федерації, то тут більш 

прихильно відносяться до жінок в армії через намагання Дмитра Медвєдєва створити всі 

умови для військовослужбовців «прекрасної половини людства».  

Президент РФ вважає, що жінки-військовослужбовці можуть поліпшити Збройні сили 

РФ і для охочих служити в армії потрібно створювати необхідні умови.  

«Якщо жінкам цікаво цим займатися, то я вважаю, що армія і Збройні сили від цього 

тільки виграють», - заявив він під час відвідування Рязанського вищого повітрянодесантного 

командного училища імені генерала армії В.Ф. Маргелова, передає РІА «Новини».  

У 2008 році вперше в історії повітрянодесантного училища був здійснений набір 

дівчат-курсантів. В даний час навчання на спеціаліста повітрянодесантної служби проходять 

20 дівчат.  

Президент з цікавістю поспілкувався з курсантами жіночої статі. Він запитав, чи 

подобається їм навчання, чи не складно дається таке «чоловіче» навчання. За словами дівчат-

курсантів, незважаючи на те, що вчитися, звичайно, складно, їм це все-таки подобається.  

Цього року російські жінки спілкуються з працівниками військкоматів країни набагато 

охочіше чоловіків. За останні кілька місяців у деяких регіонах кількість дівчат, які бажають 

служити Батьківщині, збільшилась у десятки і сотні разів. Так, до міського військкомату 

Нижнєкамська, що пропонує 10 вакансій, тільки в липні надійшло більше 300 представниць 

прекрасної статі. Експерти пояснюють такий ажіотаж і високим рівнем безробіття, і 

прагненням створити сім’ю, і можливістю вступити після армії у ВНЗ поза конкурсом. 

Схожа тенденція спостерігається і в інших регіонах Росії. В середньому кількість 

дівчат, що прагнуть підписати контракт із збройними силами, зросла цього року на 7-10%, 

кажуть експерти. Військові чиновники жартують: якщо кількість юнаків, які ухиляються від 

армії, буде продовжувати зростати, а дівчата стануть, як і раніше прагнути до зброї, то 

Міноборони доведеться піти шляхом Ізраїлю. 

За останні 10 років в Російській армії майже вдвічі збільшилася кількість 

військовослужбовців-жінок - з 50 до 95 тисяч (це приблизно 8,5% від її штатної чисельності 

в 1 млн. 130 тисяч). Якщо брати всі силові відомства, в яких служить близько 4 мільйонів 

людей у погонах, то там жінок у процентному відношенні ще більше – 12,5% (близько 500 

тисяч) 

Наприклад, у структурах Міноборони РФ налічується більше 32 тисяч жінок, з них  

офіцерами є 5,6 тисяч, прапорщиками і мічманами (26,5 тисяч). Близько 70% з них мають 

професійну військову підготовку, повідомили РІА "Новости" у прес-службі міністерства 

оборони Росії. 

Офіцери-жінки проходять службу в основному за медичними спеціальностями (72%), а 

також в структурах зв'язку (8%) і фінансовому секторі (4%). Прапорщики-жінки в основному 

перебувають на посадах військового господарства, штабних, медичних, зв'язку, фінслужби, 

ремонту і зберігання озброєння [4].  

Соціологи і психологи переконані: орієнтація жінок у різних країнах світу на службу в 

збройних силах закономірна, вона зумовлена й потребами армії, і зростанням впливу жінок у 

суспільстві. "Таке становище в Росії склалося ще й через те, що в недавньому минулому 

звільнялися велика кількість молодих офіцерів, яких не влаштовувало їхнє матеріальне 

становище", - вважає доктор педагогічних наук полковник Сергій Риков[5]. Крім того, через 

брак призовників і контрактників утворилося багато вакансій на посадах, які повинні 
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комплектуватись рядовими та сержантами. На ці вакансії часто брали жінок, які в умовах 

військових містечок і віддалених від населених пунктів військових частин не могли знайти 

іншу роботу і прагнули підтримати бюджет сім'ї.  

Нещодавнє соцопитування серед жінок-військовослужбовців показало, що для 54% 

його учасниць армія – не  покликання. Це необхідність працевлаштуватися і прагнення 

посильно зміцнити матеріальний достаток своїх родин. При цьому 53% визнали себе 

мешканками закритих військових містечок. Однак ця категорія жінок – в основному 

прапорщики і мічмани - може вважатися найбільш захищеною у соціальному плані, так як у 

багатьох з них чоловіки – офіцери, які можуть захистити своїх жінок від службових 

несправедливостей. Найменш захищений контингент – рядові і сержанти. Серед них до 40% 

– розлучені. Причому, за даними Соціологічного центру Збройних сил РФ, більшість із них 

виховує двох-трьох дітей. Вони згодні на саму малооплачувану працю і за будь-яку ціну 

прагнуть зберегти роботу.  

У сучасній Росії немає єдиного законодавства, що визначає правовий статус жінок-

військовослужбовців. Юрисконсульт Управління ФСБ Росії Олена Стреніна вважає, що 

потрібно подальший розвиток і вдосконалення військового законодавства, удосконалюючого 

нормативно-правову базу проходження військової служби жінками. Так, за інформацією, 

наданою в 2004 році військовою прокуратурою Балтійського флоту уповноваженому з прав 

людини у Калінінградській області, найбільш характерними порушеннями, допущеними 

посадовими особами органів військового управління у відношенні до жінок-

військовослужбовців, були порушення трудового законодавства.  

До цього часу правила взаємин російських чоловіків і жінок в армії не відображені в 

армійських статутах. Цим не задоволене в першу чергу Міністерство оборони. Адже коли 

жінки у погонах використовують права, гарантовані їм законодавством про охорону сім'ї, 

материнства і дитинства, їх обов'язки змушені виконувати інші військовослужбовці. Це 

часто завдає шкоди бойовій готовності військової частини і, як наслідок, обороноздатності, 

військової безпеки та економіці держави. 

Поки що жінки в Російській армії користуються тими ж пільгами, що і цивільні жінки: 

отримують повністю оплачувану відпустку при вагітності та пологах (140 днів) і частково 

оплачувану відпустку для догляду за дитиною на строк до трьох років. 

Таким чином, порівнюючи особливості гендерної політики у Збройних Силах України і 

Російської Федерації, можна констатувати наступне: 

а) жінки спроможні виконувати складні обов’язки військовослужбовців і гідно 

захищати інтереси своєї батьківщини; 

б) у збройних силах обох держав роль жінки військовослужбовця зростає через 

збільшення їхньої  питомої ваги серед особового складу, розширення військово-облікових 

спеціальностей, які можуть комплектуватись жінками; 

б) на сьогодні в обох державах ще не завершено створення відповідної нормативно-

правової бази для регламентування військової служби жінками; 

в) для обох країн стимуляторами прагнення жінок до служби за контрактом у Збройних 

Силах є: економічні, соціально-побутові, романтика і  моральні чинники. 
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УДК 378.14                                                                              к.і.н., доц. Коряк В.І. (НУОУ) 

 

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ І ЙОГО 

АКТУАЛЬНІСТЬ 

 
У статті розглядається досвід державного будівництва в Україні, виходячи з  концепції 

існування чотирьох періодів української державності. З урахуванням експертних оцінок 

робляться висновки щодо значення цього  досвіду для сучасного етапу розвитку держави. 

Ключові слова: державність, країна, влада, народ, досвід,демократія, національна безпека. 

 

В статье рассматривается опыт государственного строительства на Украине исходя из 

концепции существования четырёх периодов украинской государственности. С учётом 

экспертных оценок делаются выводы о значении этого опыта для современного этапа развития 

государства. 

Ключевые слова: государственность, страна, власть, народ, опыт,демократия, 

национальная безопасность. 

 

In the article experience of state building is examined in Ukraine, coming from conception of 

existence of four periods of the Ukrainian state system. Taking into account expert estimations 

conclusions are drawn in relation to the value of this  experience for the modern stage of development of 

the state. 

Keywords: state system, country, power, people, experience, democracy, national safety. 

 

Вступ. Найбільш суттєвою складовою суспільного життя будь-якого народу є 

державність – рушійна сила процесів етнічної, культурної, економічної, безпекової сфери 

країни і розвитку населення.  

В сучасних умовах, коли світова фінансово-економічна криза випробовує державний 

устрій більшості країн на здатність підримувати функціонування всіх сфер суспільного 

життя, проблеми державотворення  та ефективності державного управління  стають особливо 

актуальними. Міжнародні експерти відносять Україну до категорії країн , які найбільше 

потерпають від  дії кризових факторів. Уміння державних структур стабілізувати ситуацію в 

країні в цих умовах виступає індикатором  надійності системи влади і довіри населення до 

неї.  

Все актуальнішою стає проблема національної безпеки країни. Саме на державні 

інституції покладаються завдання забезпечити функціонування відповідної системи 

компонентів, ключове місце серед яких посідають життєво важливі інтереси української 

нації. Виключно компетенцією державних органів є захист конституційних прав і свобод 

громадян, конституційного ладу і териториальної цілістності країни, недоторканість 

державних кордонів тощо. Саме це складає найважливіші аспекти побудови ефективної 

системи державного управління[1].  

Європейський характер розвитку державності в Україні. Історичний аналіз дозволяє 

зробити висновок, що виникнення та функціонування державності українського народу має 

свої особливості, які слід враховувати будуючи сучасну державу.Не марно кажуть, що 

майбутнє тчеться з ниток минулого на верстаті сучасності. До таких особливостей можна 

віднести стрімкі процеси державотворення на різних етапах його історії і не менш стрімка 

руйнація здобутків державності в результаті дії як зовнішніх так і внутрішніх факторів, 

спадкоємність демократичних трацицій в організації держави, роль особистості, чи то 

позитивна, чи негативна, характер взаємовідносин владних структур і військових формувань. 

Розглянемо ці особливості, виходячи з концепції існування чотирьох періодів 

української державності. Перший період пов’язаний з Київською Руссю. Чимало з 

тогочасного досвіду державотворення і міжнародних відносин успадкувало і приумножило у 

своїй діяльності славне Військо Запорізьке (другий період). Третій період віддзеркалює 

спроби утвердження національної державності в 1917-1920 рр. Четвертий, сучасний період 
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слід розглядати як вирішальну фазу боротьби за незалежність, формування і розвитку країни 

на принципах, що лежать в основі європейської інтеграції. 

Витоки української державності пов'язані з княжою добою Київської Русі, що 

сформувалася на грунті державних утворень до слов’янського і раннього слов'янського 

періодів, а також досвіду сусідніх держав. Літописи й інші пам'ятки давньоруської 

літератури називають її Руссю, або Руською землею, вчені-історики – Київською, або 

Давньою Руссю. Вона належала до найбільших, найкультурніших, найрозвиненіших 

економічно й політично держав середньовіччя, була етнокультурною спільністю східних 

словян-українців, росіян, білорусів. Київська, Чернігово-Сіверська, Переяславська, 

Волинська, Галицька, Подільські землі, а також Буковина й Закарпаття стали тією 

територіальною основою, на якій склалася й розвивалася українська народність. 

А на Середній Наддніпрянщині, в Київській землі, утворилося етнічне осердя 

українського етносу, навколо якого поступово згуртувалося населення інших 

південноруських земель. Історично так склалося, що видатна роль в цьому процесі належить 

Києву. За Середньою Наддніпрянщиною раніше, ніж за іншими землями Південної Русі, 

закріпилася назва "Україна", якою пізніше, з XVII ст., стали позначати етнічну територію 

українського народу[2]. 

Характерною особливістю державного устрою тих часів було співіснування сильного 

центру, князівської влади в Києві, із залежними від неї, але достатньо самостійними 

князівствами, як складовими держави. Підпорядкованість Києву в значній мірі 

підтримувалась за рахунок родинних зв’язків. Так, і Володимир Великий і Ярослав Мудрий  

ставили своїх синів начолі периферійних князівств. Київським князям у неоднаковій мірі 

вдавалося монополізувати владу. До правління Ярослава Мудрого в середині XI ст. найбільш 

честолюбним, талановитим і жорстоким членам династії неодноразово вдавалося 

захоплювати київський стіл та утверджувати свою зверхність над братами та іншими 

конкурентами. У цей період сильної влади стримувалися відцентрові тенденції та 

забезпечувалася єдність володінь. Відповідно умов реформи Ярослава Мудрого в системі 

успадкування влади, за якою кожний член швидко зростаючої династії Рюриковичів 

отримував частку володінь, почалася децентралізація влади. Внаслідок цього великий князь 

київський реально став не більше ніж титулованим главою династично зв'язаного 

конгломерату князівств, що безперервно ворогували між собою.  

Слід відзначити, що князівська влада в центрі і на місцях не була абсолютною. Вона 

обмежувалась такими демократичними формами як боярська дума і народне вече. Кожна з 

цих інституцій була виявом відповідно монархічної, аристократичної та демократичної 

тенденцій у політичному устрої київської держави.  

Влада й престиж, що ними користувався князь, у свою чергу зобов'язували його 

забезпечувати підданим справедливість, порядок і захист.Однією з найважливіших 

державних інституцій Русі було військо. Воно складалося з дружин професійних найманців 

та воїнів народного ополчення .До старшої дружини належали бояри, до молодшої – 

підлітки, боярські діти. До складу ополчення, яке формувалось за територіальним 

принципом і скликалось періодично, у разі потреби, входили міське і сільське доросле 

чоловіче населення. 

Правосуддя вершив сам князь чи призначені ним судді згідно з «Руською правдою» 

Ярослава Мудрого. Зрозуміло, що княжа влада мала першочергове значення в управлінні 

Київської Русі, але разом із тим поєднання в ній військової, судової та адміністративної 

функцій свідчить, наскільки ця система була відносно нерозвиненою.  

Падіння Київської держави й наступні часи зумовили значні зміни в державному 

будівництві в Україні. Державотворчі процеси – більше проявлялись в західному регіоні 

України, а саме, в Галицько-Волинському князівстві. Але слід зазначити, що вони не були 

втрачені й у інших регіонах українських земель. 

Новий етап української державності пов'язаний із виникненням Запорозької Січі, 

структура управління якої та традиції стали основою формування козацької держави, де 



 219 

широкий демократизм поєднувався з владою авторитетного національного провідника — 

гетьмана, обраного козацьким загалом. 

Військові традиції, своєрідне лицарство, що мало захищати народ і його віру, 

зародилися ще за часів Київської Русі не без впливу візантійських та західноєвропейських 

віянь. І тут дослідники вбачають початкові явища, що сприяли потім виникненню козацтва й 

Січі з їх своєрідними принципами організації військового співжиття, демократичних форм 

правління. Як висловився з цього приводу  Михайло Грушевський, «...воно послужило потім 

взірцем і джерелом для того народного лицарства, яке згодом, з різними змінами і новими 

домішками, вилилось в обиході козацьким». Тими «новими домішками» М. Грушевський 

вважає демократизм суспільного життя придніпровського населення і його прагнення до 

незалежності .” Удивительний дух организации, вообще поражающей нас в казацтве,-пише 

М, Грушевсський,- умел сочетать эти два почти не совместимые принципа:строгой воинской 

дисциплины и неограниченого народовластия”[3]. 

На шляху еволюції Запорозької Січі та її органів влади вирішальою віхою стала 

Українська національна революція  середини XVII ст. В цей період творилася нова держава з 

оригінальними демократичними формами правління, органами законодавчої та виконавчої 

влади, які мали яскраво виражені національні риси. Утвердження органів управління 

відбувалося у ході безперервних воєнних дій і посилення загрози з боку ворожих Україні 

сил. Козацька республіка вижила і доказала свою життєздатність. 

Принциповою особливістю державотворення того часу було те, що життєздатність і 

могутні потенційні можливості нової держави визначились в надрах народу й самим 

народом, який на чолі з такими проводирями, як Богдан Хмельницький, творчо 

використовував традиції державотворення Княжої доби та Запорозької Січі.  

Ми маємо всі підстави стверджувати, що саме протягом  1648-1657 рр. у національній 

самосвідомості народу стався, по суті, справжній прорив: уперше після падіння Київської 

Держави в ній з'являється державна ідея,  зміст якої поступово формувався  і реавлізовувався 

зусиллями гетьмана та його однодумців[4] . 

Протягом другої половини 1649-1650 рр. загалом завершується процес творення 

головних інституцій Української Держави. Як творець нової адміністрації Б.Хмельницький 

багато зробив для створення державного апарату та налагодження його функціонування ( 

див. схему). На початок 1650 р. було сформовано 16 полків, які становили територіальне 

ядро держави. Загалом завершується також творення державних інституцій козацької 

України. Старшинська рада перетворилася (замість генеральної ради) на головний орган 

державної влади, яка вирішувала політичні, економічні, військові та інші справи іі ухвали 

якої були обов'язкові для гетьмана. Останній очолював уряд іі державну адміністрацію, був 

головнокомандувачем, скликав ради, відав фінансами, здійснював керівництво зовнішньою 

політикою. Б. Хмельницький неухильно проводив курс на зосередження в своїх руках всієї 

повноти влади. Керівні військово-адміністративні посади займала генеральна старшина. На 

місці станово-шляхетської системи земських і підкоморських судів виросла мережа нових 

козацьких судів. Налагоджувалось функціонування державних органів у  податковій сфері та 

митній службі. Значна увага приділялась будівництву храмів, розвитку освіти, захисту 

найбільш знедолених, боротьбі з кримінальними злочинцями. 

Дослідники відзначають видатний внесок Б. Хмельницького у вітчизняну 

конституційну практику. Саме його можна вважати фундатором українського 

конституціоналізму, що сягає своїм корінням у звичаєве право та в "Руську Правду". Проте 

першою вітчизняною діючою конституцією став Зборівськнй договір (Декларація) 1649 р. 

Б. Хмельницький не лише поставив завдання створити незалежну державу, до складу 

якої могли увійти всі етнографічно українські землі, а й зробив усе, на що було в його силах 

для розв'язання цього завдання. Про це свідчать Універсали Богдана Хмельницького за 1648-

1657 рр., (видані Інститутом історії НАН Ураїни в 1998 році), а також угоди й вимоги 

гетьмана за 1648- 1657 рр., проаналізовані за матеріалами архівів України, Росії, Білорусії, 

Польщі, США, Бразилії.   
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Вчені МАУП роблять висновки, що він за відносно короткий час не тільки сформував 

конституційні засади державної діяльності, але й конкреними діями їх реалізував. По- перше, 

створив одну з найсильніших армій тодішньої Європи, проявив себе блискучим стратегом і 

тактиком. По-друге, сформував дипломатичну службу, яка забезпечила визнання козацької 

України урядами інших країн як субєкта міжнародних відносин. По-третє, виробив наріжні 

принципи національної державної ідеї, що стала визначальною у визвольних змаганнях нації 

наступних сторіч[5]. Історія того часу є повчальною для сьгодення, для  керівництва нашої 

держави. 

Далекоглядність і мудрість гетьмана полягала в усвідомленні необхідності наповнення 

національної державної ідеї соціально-економічним змістом. Задля досягнення цієї мети  він 

за допомогою соціально-економічної політики зумів об'єднати різні стани українського 

суспільства, а відтак створити сприятливі умови для завершення в основних рисах процесу 

формування Української держави. 

Гетьман насправді уособлював єдність і наступність історії України – від Київських 

часів до героїчної Козацької доби, національного відродження й визвольних змагань XX ст.  

Руйнація козацької держави, знищення імператорською Росією автономії Гетьманщини 

не зламали державницького духу народу, не стерли з його пам'яті досягнення минулого. 

Підтвердженям цьому є і погляди автора "Історії русів", і діяльность Кирило-

Мефодіївського товариства, творчість Т. Шевченка і М. Драгоманова, характер суспільно-

політичного життя України кінця XIX – початку XX ст. Ідеї української державності 

відродилися українською революцією й творчо переосмислювалися лідерами Центральної 

Ради. 

Національні державницькі традиції було покладено в основу Української Народної 

Республіки, що її започаткувала Центральна Рада під проводом  М.Грушевського. Саме 

Центральна Рада очолила процес державотворення. 

Протягом десятиліть ця проблема відверто й цілеспрямовано фальсифікувалась або ж 

узагалі замовчувалась. Із самого початку вона висвітлювалась, як правило, не в науковій, а в 

політичній площині, з позицій певних політичних партій або напрямків. 

Значний внесок в об'єктивне висвітлення історії української революції, зокрема 

проблем національного державотворення, зробили активні учасники тих вікопомних подій – 

М. Грушевський, В. Винниченко, Д. Дорошенко, П. Христюк, М. Шаповал. 

Для більшості з них та їхніх послідовників відзеркаленням виявом волі українського 

народу була Українська Народна Республіка. 

Вже сам факт  утворення УЦР став потужним імпульсом для розгортання української 

революції. Вона зіграла роль організаційного центру українства, залучивши до національної 

справи широкі верстви населення, насамперед селянства. Вона ствердила Україну як 

політичну реальність, поклавши край сумнівам щодо існування українського народу. 

«Відродження нації» – так охарактеризував цей процес В.Винниченко. Тож не випадково, що 

УЦР стала символом як для прихильників, так і недругів української ідеї.  

Діяльність Центральної Ради перетворила українське питання на одну з ключових 

проблем революції. Вона змусила рахуватися з собою всіх впливових гравців тогочасної 

політичної арени. УЦР заснувала український парламентаризм та за складних обставин 

поновила демократичну традицію розвитку України. Вона стимулювала розвиток української 

культури, заснування українських газет, просвітніх установ, інтерес до української історії. 

Важливі спроби Центральної Ради соціально-економічних реформ, хоча б в тому сенсі, що на 

помилках вчаться. Вона заклала підвалини створення державного апарату. На жаль, 

неадекватною виявилася політика УЦР стосовно армії. Захоплення ідеєю створення народної 

міліції призвело до того, регулярні військові частини довгий час розглядалися як вимушена 

необхідність, а діячі типу П.Скоропадського викликали хронічну недовіру та, навіть, 

побоювання. Така позиція сприяла розкладу боєздатних частин, зокрема 1-го Українського 

корпусу. В результаті УЦР виявилося беззахисною перед нечисленними більшовицькими 

загонами. 
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Але безперечним є досягнення УЦР – відновлення української державності у формі 

УНР та проголошення незалежності України. 

На погляд інших істориків, справжня українська державність існувала лише під час 

гетьманства. Результатом  гетьманського перевороту стала зміна політичного режиму та 

утворення Української Держави. Правовою основою гетьманату стали проголошені 29 квітня 

1918 р. «Грамота до всього українського народу» та «Закон про тимчасовий державний 

устрій України». За ними вся влада в країні і законодавча, і виконавча, і судова належала 

гетьману, тобто встановлювався відверто авторитарний режим. Власність оголошувалася 

недоторканою. Відновлювалося право приватної власності на землю. П.Скоропадський 

скасував проголошені УЦР націоналізацію маєтків, національно-персональну автономію та 

інші рішення, навіть Тимчасового уряду. Декларувалися захист всіх соціальних верств, право 

громадян утворювати громади і спілки, вільно висловлювати свої думки. Ці документи мали 

діяти до скликання Всеукраїнського Сойму. 

П.Скоропадський переформатував місцеву владу. Інститути губернського та повітового 

комісарів, народжених лютневою революцією, скасовувалися. Натомість вводилися посади 

губернського старости, які обіймали представники ліберальних та консервативних сил. До 

органів влади запрошувалися фахівці, що мали досвід відповідної роботи у дореволюційну 

добу. Демократично обрані земства та міські думи масово розпускалися з посиланням на їх 

професійну непридатність, натомість відновлювалися явно архаїчні управи часів цензових 

органів місцевого самоврядування. Роль охоронців порядку замість міліції виконувала 

Державна варта.  

На перший погляд, зусилля гетьмана давали чудовий ефект. Досвідчені адміністратори 

швидко поновили керованість держави, щоправда в результаті вона почала нагадувати 

правління дореволюційних часів. Сепаратизм окремих регіонів залишився в минулому. 

Гетьманському керівництву навіть вдалося здолати опір уряду Криму і добитися його згоди 

на входження до складу України.  

Вагомих успіхів Українська Держава досягла на міжнародній арені. Україна як 

незалежна держава обмінялася посольствами з дванадцятьма країнами світу, в тому числі з 

Радянською Росією. З останньою протягом кількох місяців велися мирні переговори. 

Чи не найбільших результатів гетьманат досяг у галузі освіти та науки, реалізувавши 

значну частку проектів періоду УЦР. За час існування Української держави для початкової 

школи вийшло друком декілька мільйонів примірників україномовних підручників, а в 

більшості шкіл введено українську мову. Гетьманат також засновував нові українські гімназії 

(всього – 150). В російськомовних гімназіях як обов‘язкові вводилася низка українознавчих 

предметів. У жовтні в Києві та Кам‘янець-Подільському відкрилися два нових українських 

університети. Те саме передбачалося зробити й в інших містах. Засновано Державний 

Український архів, Національну Галерею мистецтв, Українську державну капелу, 

Український театр драми і опери, Державний симфонічний оркестр, Український історичний 

музей, Українську національну бібліотеку. Вершиною стало заснування Всеукраїнської 

академії наук. 

Політика гетьманату, спрямована на стабілізацію соціально-економічної та політичної 

ситуації, мала здебільше тимчасовий та, значною мірою, зовнішній ефект.  

У найболючішому земельному питанні П.Скоропадський намагався задовольнити 

інтереси поміщиків, надавав їм право використовувати примусову працю під час жнив, 

косовиці, оранки, запровадив державну монополія на врожай хліба 1918 р. Невдоволення 

селян придушувалося зброєю. Загострювали ситуацію й дії поміщиків, що створювали власні 

загони та проводили каральні експедиції. У відповідь вони отримували чергові селянські 

заворушення. З їхнього середовища тоді висунулася низка талановитих лідерів, зокрема 

Н.Махно. Революційні процеси в країні не припинялася, тож стрімко нарощувався потенціал 

невдоволення режимом, що робило його становище непевним, тим більше, що він, в значній 

мірі, спирався на присутність німецьких військ. 

Що стосується радянської форми державності, то її історики найчастіше ігнорували, 
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вважаючи насильно нав'язаною Україні російським більшовизмом. 

Починаючи з 90-х років минулого століття з'явилося чимало нових досліджень, автори 

яких намагалися об'єктивно висвітлити події тієї доби. Але на наш погляд ця робота 

потребує ще багато зусиль і часу. 

Через відомі обставини визвольна боротьба народу в досліджуваний період не вилилася 

в єдине державотворче річище. "Трьох синів рідних, – писав з цього приводу В. Липинськии. 

– має сьогодні наша мати – спільна наша людська громада – Україна: хлібороба – гетьманця і 

неомонархіста, більш або менш соціалістичного інтелігента – демократа й республіканця, і 

пролетаря – більшовика та інтернаціоналіста. Всі сини її поріжнсні, кволі, слабосильної й 

сильної, об'єднуючої їх всіх національної ідеї вони досі для громади своєї створити були не в 

силі [6]. Ця думка визначного мислителя може бути надійним орієнтиром для розуміння 

особливостей тієї епохи, та форм державності України періоду визвольних змагань 1917-

1920 рр., зокрема: Української Народної Республіки доби Української Центральної Ради і 

часів Директорії, гетьманськоїУкраїнської Держави, Західно-Української Народної 

Республіки, а також Української Соціалістичної Радянської Республіки. 

Кожну з названих форм сучасні дослідники розглядають як невід'ємну складову нашого 

спільного національного досвіду. Разом з тим,  між ними не ставиться знак рівності, 

Українська Народна Республіка визначається як явище головне й центральне, наголошується 

також, що цілковитого переосмислення, нових методологічних підходів потребує тогочасна 

радянська форма державності в Україні. 

Це були складні часи. Непростою була і діяльність Центральної Ради. Звідси – її 

неоднозначні оцінки. Але ми мусимо, як зазначалося у зверненні Президента України до 

учасників міжнародної конференції "Центральна Рада та Український державотворчий 

процес", віддати належне цьому політичному органові та його ролі у відродженні української 

державності. На його демократичних традиціях започатковано державотворчий процес, що 

набув якісно нового змісту в 90-х роках. 

16 липня 1990 р. Верховна Рада України прийняла Декларацію про державний 

суверенітет України. Почався процес утвердження України як самостійної європейської 

держави. 24 серпня 1991 р. Верховна Рада України прийняла Акт проголошення 

незалежності України. В історичному минулому залишився великий період бездержавності 

або формальної державності українського народу. 

Із самого початку свого icнування як caмостійної держави Україна намагалася створити 

свої соціально-політичні інститути за європейськими зразками. До рівня професійного  

парламенту почала підніматися Верховна Рада України, у державі було започатковано 

інтитут президентства, з'явився новий статус уряду, було схвалено нову концепціюю судової 

влади. Але це стало лише першим кроком у політичному реформуванні. Як показав 

подальший пepe6iг подій, відсутність у суспільстві системного  підходу до створення нових 

політичних структур виявилося спочатку у протистоянні різних гілок влади, що в 

подальшому призвело до протистояння місцевих рад i виконавчих органів, а згодом i до 

втрати авторитету влади у народу. Введення пропорційної системи партійного 

представництва  в виборних органах не підняло авторітет і ефективність діяльності держави 

в цілому. 

Криза влади в Україні значною мірою пов'язана також з відсутністю у достатній 

кількості професійно підготовлених до управлінської діяльності кадрів. Старі управлінські 

кадри багато в чому не готові до розв’язання нових і складних завдань. Але саме головне, це 

відсутність механізму реалізації утверджених в Конституції України основоположних 

принципів про демократичну, соціальну та правову державу. Ст.5, яка проголошує,  що 

єдиним джерелом влади є народ[7], в умовах сучасної України на жаль носить 

декларативний характер.  

Погляд в минуле як складова розуміння сучасності. Сучасна епоха відродження 

Української держави багато в чому потребує вирішення завдань, що їх уже ставила історія 

перед Україною. 



 223 

Тільки тепер світ починає втілювати в життя ідею соціальної справедливості, від якої 

невіддільна національна самосвідомість українців. Про це свідчить і юридичний кодекс 

князя Володимира Мономаха «Руська правда», де є слова «не дозволяти сильним нищити 

людей, і Конституція Пилипа Орлика — найперша з європейських конституцій, і творча 

спадщина всіх наших геніїв. Державу, яка в XVI столітті сформувалася на нашій землі, 

зцементувало гасло «ні хлопа ні пана», тобто вона була соціальною. В силу особливостей 

свого менталітету наш народ віднайшов спосіб державотворення, до якого Європа доросла 

через кілька століть – в цьому й полягала його вища, справді космічна місія. Але в цьому й 

причина нашої трагедії. «Українська свобода впала через те ворогування — що старшина 

панувати хотіла, з чужого ярма визволяючи, своє накладала, а люде не попускали», — писав 

Михайло Грушевський. «І  за право мати своїх, українських холопів козацькі отамани стали 

«холопами» московських царів, а продана ними Україна на триста років загубила свою 

державність», – відгукувався Володимир Винниченко. Розвиваючи  цю думку в  умовах доби 

українського відродження  часів революції, він писав: „..ваша державність може бути тільки 

державністю працюючих; коли такої не схочете, не матимите ніякої ” [8] . 

Таким чином, треба бачити неоднозначність впливу історичного минулого на 

сприйняття і розуміння перспектив розвитку української державності, її орієнтації в 

міжнародних відносинах. Незаперечним є дія ряду негативних чинників нашого розвитку, 

коріння яких теж в історичному минулому. До них можна віднести:  

 тривалу бездержавність української нації; 

 територіальну розірваність України і обумовлену цим духовну розірваність 

українського народу; 

 як результат впливу цих чинників – несуверенність політичного мислення багатьох, 

навіть видатних представників українського суспільства. Це призвело, як справедливо пише 

О. Нельга, до суттєвої деформації уявлень про українську державність[9]. Можна лише 

переконатись, що роки незалежності не змінили дію цих чинників. Більше того виникли нові 

перешкоди на шляху зближення з країнами західної цивілізації та загальноєвропейськими 

інституціями. 

Тривала бездержавність українців була зумовлена тим (наряду з іншими факторами), 

що розподіл українських земель між більш сильними сусідами мав наслідком не тільки 

територіальну, але й духовну відокремленість. Значний час 80% українців перебували у 

складі Росії під впливом православної релігії, яка не сприяла формуванню прагнення до волі 

та незалежності. Притаманний православ”ю дух рабської покорності та общинної свідомості 

був, мібуть, об”єктивно чужий козацькій вдачі, волелюбності та індивідуалізму українства. 

Цікавий висновок в зв’язку з цим робить Іван Ортинський: „православ’я стало могилою 

української самостійності, а ще більше причиною ослаблення духовності українського 

народу”. Перебування українців в значний час в різних політичних, ціннісних,  духовних 

системах породило взаємне недовір’я, головною причиною якого, як пише один з 

представників української політичної думки І. Кедрін, були власне дві психіки, створені у 

західних і східних українців під впливом різних чуженецьких окупацій. Ці висновки зроблені 

після подій 19191920 рр., коли формально проголошено 21.01.1919 року об’єднання 

Української Народної Республіки із Західноукраїнською Народною Республікою не привело 

до створення єдиної української держави  не було взаємного довір’я. 

Якщо до цього додати події періоду Другої світової війни, низку років після неї, коли 

одні українці у складі Української повстанської армії, інші у складі Радянської армії воювали 

між собою (хоч вбачали в Україні свою батьківщину і бажали їй свободи), то зрозуміло, що 

це не могло не відбитись у свідомості. Це болісне розшарування єдиного народу значно 

вадить розбудові української державності та її чіткій орієнтації в міжнародних стосунках.  

Суттєвою перепоною формування державницької позиції України був і має місце в наш 

час так званий комплекс „малоросійськості”, притаманний частині української інтелігенції 

Східної України. Як відомо, ідея автономії України у складі Росії виявилась надто 

„живучою” і впливовою. Вона присутня в політичній програмі Драгоманова щодо України. 
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Навіть Грушевський, очоливши український визвольний рух у 1917 році, не бачив її як 

самостійну державу.  

Відголоси історичного минулого можна помітити і в сьогодні, в умовах, коли 

українська державність є реальною, коли постає питання про чітке визначення національної 

ідеї і національних інтересів. Думаю, що має рацію Олесь Ліснечук, який, аналізуючи процес 

пошуку концепції національних інтересів України, зауважив, що „витончене паразитування 

на стереотипах політичного малоросійства дало ефективну віддачу російським політикам у 

спілкуванні з українськими лідерами”[10]. Ця тенденція набула нових форм у період виборів 

Президента України 2004 року і використовувалася деякими політичними силами в своїх 

інтересах, в закликах до автономізації, федералізації України тощо.Дещо в інших формах ця 

тенденція спостерігалась і на президентських виборах 2010 року. 

Геостратегічне та геополітичне становище України як складника єдиного 

європейського простору визначає її місце в європейських справах, зумовлює вагому роль 

української держави у створенні нової архітектури загальноконтинентальних відносин та 

європейської безпеки в сучасних умовах. В історичному минулому в силу з’ясованих вище 

обставин Україна не могла зайняти в європейській спільноті відповідне місце. 

Варто в звязку з цим уважно осмислити уроки минулого. Ключові з них, як учить 

історія, полягають у необхідності: 

- поглиблення єдності процесів будівництва держави й реформування суспільства, 

насамперед його економічних засад; 

-  наповнення змістом конструктивного творення національної ідеї; 

- забезпечення політичної стабільності й громадського єднання, подолання сил і 

тенденцій до сепаратизму, протистояння та безперервних конфліктів; 

- здолання нашого фантастичного вміння створювати в переломні епохи всередині 

своєї країни політичний і громадянський розбрат. 

Сучасна політична арена України своєрідно повторює чимало складових суспільних 

чинників минулого. „В Україні суспільно-політичні події останніх років, як і в перші роки 

незалежності, гостро порушили проблему забезпечення національної єдності та соборності 

Української держави,”- відмічається в „Стратегії національної безпеки України” (Указ 

Президента України від 12 лютого 2007 року N 105/2007)  

Найскладнішою в ситуації сьогодення можна вважати знову ж таки нездатність 

політичних сил уже в нових умовах поставити національні інтереси вище партійних, 

поступитися амбіціями своїх лідерів. Наші політичні реалії,- як стверджує Арсеній Яценюк,- 

схожі на олігархічний капіталізм на зразок Росії 1990-х, де влада належить вузькому колу 

небідних людей і служить їх інтересам, а не на благо всіх українців та ідеалам 

сраведливості[11]. 

Драматичний досвід минулого з усією гостротою відчить  про необхідність створення і 

функціонування  сильної системи державної влади, чіткої співпраці її гілок, формування 

правової держави, громадянського суспільства. 

Україна має невичерпні надра, найродючіші землі в Європі, могутній науковий, 

кадровий потенціал і нині повинна – і в цьому дедалі більше переконується суспільство – 

нарощувати власний виробничий і науково-технічний потенціал щодо ефективного 

використання цих багатств. Вченими вже давно запропонована нова модель формування 

ринкової економіки у вигляді науково-технічної доктрини, яка грунтується на 

інтелектуальному факторі, на розвитку науки та технології. Усе залежить від того, чи 

знайдуться діячі і політичні сили, які зможуть поставити все на свої місця, чи нас так 

"перекосить", що вже не вийдемо з цього стану й залишимось покаліченими. Питання це має 

конкретний смисл: чи будемо ми господарями в своїй країні?  

На портретах виставки «Свята Русь-Україна», яка відкрита в Українському Домі – те, 

що називають нашою елітою. На виставці представлено кілька тисяч видатних українців. Це 

особливо важливо в час, коли нас кличуть приєднатися до Європи, не пояснюючи до пуття, в 

чому суть такого поєднання. Кожний з її представників за людськими мірками досягнув 
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багато і справді залишив у світовій історії слід. Та всі разом не виконали найпершого 

обов'язку перед нацією,- вважає академік Наталя Околітенко, – держави не побудували. Тож 

виникає питання: чи ми здолаємо цей фатум? 

І нарешті, влада, яка не спроможна виробити і втілити в життя стратегію, яка б сприяла 

поліпшенню життя людей, створює умови для корупції та тіньової економіки, як переконує 

досвід, не має майбутнього. Політична система, що породжує таку владу потребує 

кардинальних змін. 

Ураховуючи реалії й особливості суспільного життя в Україні, є необхідність 

визначити  основні напрямки становлення та розвитку її політичної системи. Політичні 

експерти називають такі: 

-формування стратегії розвитку країни на основі загальнонаціональної ідеї та 

підвищення національної свідомості й самосвідомості, національної культури. 

- перегляд політичних відносин шляхом відкриття максимального простору для 

самоуправління суспільства на всіх рівнях його соціально-політичної організації; 

- на основі відповідних змін в Конституції України, подолання корупції, відокремлення 

влади і бізнесу, побудова справді демократичної, правової, соціальної держави з 

ефективно діючим парламентом, професійним  висококваліфікованим урядом, незалежними 

судовими органами; 

- створення умов для активізації інститутів громадянського суспільства як 

співтовариства вільних людей і їх самодіяльних організацій, політичних партій, рухів, 

профспілок, кооперативів, асоціацій. Прийняття закону про громадські організації;  

- розвиток політичної свідомості та політичної культури суспільства й особистості 

як на теоретичному, так і на побутовому рівні; 

- відповідний контроль над інформаційною сферою країни, корегування діяльності 

ЗМІ, підвищення їх ролі в регулюванні політичних відносин, управлінні суспільством, 

формуванні патріотизму та політичної свідомості і політичної культури суспільства і 

кожного громадянина; 

- своєчасне самооновлення політичної системи України з урахуванням внутрішнього 

та міжнародного становища, тобто її  постійна  самоадаптація. 

Висновки.  
1. Підкреслюючи важливість створення  в Україні державності європейського рівня, 

ефективної законодавчої, виконавчої і судової влади, треба визначити їх здатність 

реалізувати стратегію соціально-економічних перетворень, яка забезпечила б політичну і 

економічну безпеку  країни, високий життєвий рівень її громадян.  

2. Історично склалось так, що українська державність з давніх часів будувалась, 

реалізуючи в тій чи іншій мірі ідею соціальної справедливості, від якої невіддільна 

національна самосвідомість українців. Період бездержавності негативно вплинув на 

подальшу реалізацію цього процесу і ми є свідками такого небажаного явища. Це 

підсилюється перебуванням українців значний час в різних політичних, ціннісних, духовних 

системах, що породило взаємне недовір’я, подолати яке не вдається і до сього часу. 

Політичне протистояння в країні не сприяє єдності народу і ускладнює процес 

державотворення. 

3. Історія України переконливо свідчить про залежність національної  безпеки від рівня 

розвитку суспільно-політичного життя країни на основі чітко визначених пріоритетів 

внутрішньої і зовнішньої політики(пріоритет прав і свобод людини, своєчасний і адекватний 

захист національних інтересів, чітке розмежування повноважень органів державної влади), 

відповідного забезпечення стану обороноздатності. Сучасний досвід європейських країн 

показує також про необхідність формуванн сектору безпеки шляхом об’єднання, 

реформування і функціонування в єдиній системі «силових» структур держави. 

 



 226 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Ліпкан В.А. Національна безпека України.- Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2008. - С.50. 

2. Історія України: Навч. посібник. - К.: Альтернативи, 1997. - 424 с.  

3. Грушевский М. Очерки истории украинского народа К.: «Либидь», 1991. («Памятники 

исторической мысли Украины»). - С. 199. 

4. Смолій В.А. Проблеми української державності в середині ХУІст. Незалежність України: 

історичні витоки і перспективи: Матеріали наук. практ. конфер.(Київ, 22 серпня 1996 р.). - К., 1997. - 

С.22. 

5. Україна на зломі тисячоліть: історичний екскурс, проблеми, тенденції та перспективи.(кол. 

моногр.). – К.: МАУП, 2000. - С. 78. 

6. Українська революція і державність (1917-1920 рр.) Кол. авт.: - К.: Парлам. вид-во, 1998. - 

С.4. 

7. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року.  

8. Винниченко В. Відродження нації.Київ. Видавництво політичної літератури України. 1990. -

С.327 

9. Нельга О.В. Теорія етносу.Курс лекцій: Навчальний посібник. - Київ: Тандем, 1997. - С. 199. 

10. Долженков О. Сутність політичного режиму в Україні. Нова політика, 2000, № 2. 

11. „Комсомольская Правда”, 17-23 липня 2009 р. 

 
Рецензент: д.пед.н., проф. Маслов В.С. 

 



 227 
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ФОРМУВАННЯ АНТИМАНІПУЛЯТИВНИХ НАСТАНОВ У КУРСАНТІВ  

ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 
У статті викладено погляд на формування антиманіпулятивних настанов у курсантів 

вищих військових навчальних закладів. Проведено соціально-психологічне дослідження, яке 

показало, що розвиток виділених особистісних детермінант сприяє формуванню 

антиманіпулятивних настанов у курсантів ВВНЗ. Формування у майбутніх офіцерів навичок 

виявлення та протидії маніпулятивним впливам є одним із пріоритетних завдань, що 

покладається на вищі військові навчальні заклади. 

Ключові слова: маніпулятивні впливи, особистісні маніпулятивні детермінанти. 

 

В статье изложены взгляды на формирование антиманипулятивных установок у 

курсантов высших военных учебных заведений. Проведено социально-психологическое 

исследование, которое показало, что развитие выделенных личностных детерминант 

оказывает содействие формированию антиманипулятивных установок у курсантов ВВУЗ. 

Формирование у будущих офицеров привычек обнаружения и противодействия 

манипулятивным влияниям есть одним из приоритетных задач, которые возлагается на 

высшие военные учебные заведения. 

Ключевые слова: манипулятивные влияния, личностные манипулятивные детерминанты. 

 
In the article the sight at formation of antimanipulative installations of cadets of the higher military 

educational institutions is stated. It is spent social-psychological research which has shown, that 

development of allocated personal a determinant promotes formation antimanipulative installations of 

cadets HMEI. Formation of the future officers of skills of revealing and counteraction manipulative 

influences is one of priority tasks that is necessary at the higher military educational institutions. 

Keywords: manipulative influences, personal manipulative determinants. 

 

Вступ. Особливості військової служби та оперативно-розшукової діяльності 

обумовлюють певні, досить високі вимоги до індивідуально-психологічних якостей та 

професійних умінь військовослужбовців та співробітників правоохоронних органів України. 

У сучасному світі володіння інформацією та вправне її використання, маніпулятивні впливи 

на окрему особистість та на суспільство в цілому є досить ефективною зброєю.  

За сучасних умов інформатизація стає одним з найважливіших факторів суспільного 

розвитку, при цьому електронізація все більше набуває форм активної боротьби, яку зараз 

називають інформаційною, оскільки в ній широко використовуються спеціальні сили та 

засоби з метою впливу на інформаційне середовище протидіючої сторони, а також захист 

свого інформаційного середовища в інтересах досягнення поставленої мети. Тому всебічна 

інформатизація та технологічна революція не тільки принципово змінили наше життя, але й 

змінили підхід до оперативно-службової діяльності, способів ведення бойових дій, 

забезпечивши командира безпрецедентною кількістю інформації високої якості.  

Досвід останніх збройних конфліктів показав, що в еру стрімкого розвитку складних 

електронних систем, на полі бою все більше і ефективніше проводяться психологічні 

операції із застосуванням найсучасніших інформаційних технологій, які спроможні не тільки 

надійно захищати своє інформаційне поле, але й маніпулювати інформацією противника 

шляхом зміни даних або команд, видачі помилкових даних або розрахунків та ін. Тобто без 

пострілів і жертв ведеться дуже ефективна інформаційно-психологічна діяльність або 

інформаційна війна об’єктами впливу якої, згідно до поставлених цілей можуть бути: вище 

військове керівництво, військовослужбовці та цивільне населення країни, проти якої 

планують силову акцію, а інколи й населення дружніх та нейтральних країн. Зокрема, 

національні меншини, опозиційні сили та певні соціальні групи (інтелігенція, підприємці, 

домашні господарки, студенти тощо).  
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Отже, на порозі інформаційного суспільства потужні та якісно нові інформаційні 

потоки створюють нову реальність, на яку необхідно своєчасно реагувати. Володіння 

навичками виявлення маніпулятивних впливів та протидія ним у поєднанні з професійною 

підготовкою на сьогоднішній день є запорукою успішного виконання військовослужбовцями 

та співробітниками правоохоронних органів України своїх службових обов’язків. 

Формування у майбутніх офіцерів навичок виявлення та протидії маніпулятивним впливам є 

одним із пріоритетних завдань, що покладається на вищі військові навчальні заклади. 

В ході розробки проблеми формування антиманіпулятивних настанов у майбутніх 

офіцерів експериментальним шляхом були визначені ті особистісні детермінанти, які 

безпосередньо визначають рівень вразливості курсантів ВВНЗ до маніпулятивних впливів. 

Були виділено наступні особистісні маніпулятивні детермінанти: 

– морально-психологічний чинник курсанта, який характеризує рівень його духовного 

розвитку, ціннісних орієнтацій, позитивної Я-концепції; 

– критично-діалектичне, творче мислення та освоєння дійсності, яке дозволяє творчо та 

критично оцінювати інформаційні потоки зовнішнього середовища; 

– соціально-рольовий репертуар, що відображає особливості соціально-рольової 

поведінки курсанта, його вміння оптимальним чином будувати комунікативну взаємодію у 

навчально-службовій діяльності; 

– мікроклімат у навчально-службовій сфері курсанта; 

– механізми вольового самоконтролю курсанта, які відображають його активну чи 

пасивну життєву позицію та вміння контролювати свої емоційні стани, що позначається на 

таких психологічних аспектах, як фрустрованість, тривожність, локус контролю тощо; 

– психофізіологічний статус курсанта, його спрямованість на здоровий спосіб життя, 

що позначається на навчальній успішності та адаптованості до соціального (навчально-

службового) середовища; 

– розвиток емпатійності як позитивного чинника оптимальної комунікативної 

взаємодії, вміння стати на точку зору співрозмовника, фіксуючи при цьому наявність 

маніпулятивних впливів; 

– розвиток сенсорної сфери курсанта (його репрезентативних систем, які 

концептуалізуються у НЛП), що дозволяє збагатити перцептивний обрій його соціальної 

взаємодії та критично аналізувати перцептивні особливості можливих маніпулятивних 

впливів. 

Протягом навчального року ми досліджували особливості реалізації маніпулятивних 

детермінант курсантів, які мали на меті експерементально перевірити на рівні 

констатувального та формувального зрізів на експериментальній і контрольній вибірках 

ефективність запропонованих нами психолого-педагогічних умов формування 

антиманіпуляційних психологічних установок у майбутніх офіцерів. 

Дослідженням було охоплено 290 курсантів першого курсу Військового інституту 

Київського Національного університету імені Тараса Шевченка (140 курсантів контрольної 

та 150 курсантів експериментальної групи).  

Соціально-психологічне дослідження респондентів почалось з постановки 

експериментальної гіпотези про те, що впровадження психологічних антиманіпуляційних 

технологій у військових закладах освіти значно підвисить ефективність навчально-виховного 

процесу, а також дозволить навчити курсантів протидіяти маніпулятивним впливам на 

індивідуальну та масову свідомість.  

Інструмнтарієм для дослідження маніпулятих детермінант майбутнього офіцера були 

визначені наступні методи: спостереження, бесіда, анкетування, метод експертної оцінки, 

який передбачає одержання інформації від компетентних осіб. Також були використані 

методики: 

Самооцінки рівня тривожності Спілбергера-Ханіна, що дозволила виявити рівень 

емоційного збудження, емоцій тривоги досліджуваних, що дозволяє оцінити реактивну, 

ситуативну і особистісну тривожність;  
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Діагностування рівня соціальної фрустрованості Вассермана-Бойко, яка дозволяє 

визначити психічний стан, який виявляється в характерних особливостях переживань і 

поведінки, що викликані об'єктивно чи суб’єктивно непереборними труднощами, які 

виникають на шляху до досягнення мети чи вирішення завдання, що постає одним із головних 

показників соціальної дезадаптованості. Ця методика виявляє характер задоволення людини 

різними аспектами своєї життєдіяльності; 

Визначення шкали самоефективності (вона досліджується у багатьох контекстах: 

навчальної діяльності, прийняття рішення у психології впливу, продаж, кар'єра, спорт); 

Опитувальник, який дозволяє визначити характер соціально-психологічного 

мікроклімату навчально-службових груп курсантів;  

методика Е.О.Помиткіна, спрямована на дослідження рівня духовного розвитку 

курсантів; 

Методика визначення рівня творчого потенціалу відображає творчу мотивацію й 

когнітивну стратегію пізнання світу та отримання життєвого досвіду, рівень креативності; 

Дослідження емпатії за методикою В. В. Бойко допомагає проаналізувати особливості 

виявлення всіх компонентів творчої особистості, оскільки, емпатія – це унікальний спосіб 

розуміння іншої людини; 

Дослідження рольового статусу виявляє усвідомлення людиною самої себе та 

окреслює “Я-концепцію” особистості. Особливості рольового статусу були нами виявлені за 

допомогою “тесту 20-ти висловлювань” М. Куна та Т. Макпартленда; 

На основі “Опитувальника локусу контролю” Дж. Роттера (адаптованого 

С.Р. Пантелєєвим, В.В. Століним) досліджувався локус контролю; 

Дослідження провідної репрезентативноїї системи та рівня інтеграції 

репрезентативних систем, яка зумовлює розвиток синестезії, здійснювалося з методами 

НЛП, що передбачають аналіз вербальної продукції курсантів. 

Діагностування показників маніпулятивних детермінант за окремими методиками 

проводилась нами у період констатувального експерименту (початок навчального року) та 

наприкінці формувального експерименту (кінець навчального року).  

Висновок. Отримані результати формувальногоексперименту в цілому підтверджують 

висунуту на початку формувального експерименту гіпотезу. Таким чином можна 

констатувати, що розвиток виділених особистісних детермінант сприяє формуванню 

антиманіпулятивних настанов у курсантів ВВНЗ. 

 
Без рецензії. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 
У статті проаналізовано основні  моменти реформ, що відбуваються в сучасній освіті 

України. Також розкриті етапи формування та впровадження принципів Болонського процесу, 

завдання,  шляхи адаптації вищої освіти України в європейський освітній і науковий простір. 

Ключові слова: вища освіта, суспільство, Болонський  процес. 

 

В статье проанализированы основные моменты реформ, происходящих в современном 

образовании Украины. Также раскрыты этапы формирования и внедрения принципов 

Болонского процесса, задачи, пути адаптации высшего образования Украины в европейское 

образовательное и научное пространство. 

Ключевые слова: высшее образование, общество, Болонский процесс. 

 

The article аnalyzed the main points of the reforms taking place in modern education in Ukraine. 

Also disclosed stages of formation and the introduction of the Bologna process, task, by adapting higher 

education of Ukraine into the European educational and research area. 

Key words: higher education, society, the Bolognia process. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими 

або практичними завданнями. Модернізація вищої освіти в державі є об'єктивною 

необхідністю. Адже на порозі XXI століття ми стали очевидцями безпрецедентного 

зростання уваги до вищої освіти, розширення її функцій і ролі в суспільстві. Сьогодні вона 

розглядається у цивілізованому суспільстві не тільки як інституція задоволення фахових 

потреб особистості, але й як духовна необхідність. 

Вища школа в Україні насамперед зорієнтована на задоволення освітніх потреб 

особистості, відновлення національних освітніх традицій і примноження досвіду, 

відтворення інтелектуального духовного потенціалу нації, вихід вітчизняної науки, техніки і 

культури на світовий рівень, становлення державності та демократії в суспільстві, 

забезпечення ринку праці висококваліфікованими фахівцями. 

Для вищої школи України у контексті Болонського процесу необхідно розробити та 

законодавчо урегулювати процедуру контролю якості та акредитації, а також посилення 

міжнародної конкурентоспроможності випускників вищої школи України. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. Головна мета сучасної вищої освіти — збереження і розвиток 

творчого потенціалу людини. Проте сьогодні недостатньо творчості та проектування. Освіту 

потрібно сприйняти як загальнолюдську цінність. Для цього насамперед необхідно зробити 

так, щоб вона розвивала гармонійне мислення, побудоване на поєднанні внутрішньої 

свободи особистості та її соціальної відповідальності, а також терпимості до інакомислення. 

Сьогодні мисляча людина зобов'язана спостерігати, аналізувати, вносити пропозиції, 

відповідати за ухвалені рішення й уміти долати конфлікти й суперечності. А для цього вона 

повинна мати культуру, багатокритерійну установку розв'язання завдань, а також розуміти, 

що ніхто не може претендувати на істину в останній інстанції і жодну теорію не можна 

вважати універсальною і вічною. 

Політика в області якості вищої освіти, професійної підготовки і сертифікації фахівців 

спрямовується на досягнення оптимального ступеня упорядкування педагогічної діяльності з 

обліком особистісних, соціальних, економічних і державних потреб та інтересів акціонерів 

вищої школи. 

Велику увагу Міністерство освіти і науки приділяє проведенню громадських читань з 

проблем європейської інтеграції, оскільки вважається, що активна участь громадян України є 
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головною передумовою прискорення євроінтеграційних процесів. Розвиток транскордонного 

співробітництва і розширення міждержавних відносин із країнами - членами ЄС і країнами - 

кандидатами на вступ до ЄС сприятиме впровадженню європейських норм і стандартів у 

освіті, науці й техніці, поширенню власних освітніх здобутків у Європейський Союз і країни 

- кандидати на вступ до ЄС, а також зростанню в Україні європейської культурної 

ідентичності та інтеграції до загальноєвропейського інтелектуально-освітнього і науково-

технічного середовища.  

Освітня політика України на сучасному етапі базується на принципах демократизації та 

гуманізму, орієнтована на досягнення світового рівня, відродження самобутнього 

національного характеру, докорінне покращення змісту, форм і методів навчання, 

збільшення інтелектуального потенціалу країни [5, с. 103]. Приєднання нашої держави до 

Болонської угоди стало поштовхом для низки реформ в освітній галузі. 

Протягом 1995-2010 р. Міністерство освіти і науки України на основі зазначених 

міжнародних документів з питань демократії, гуманізації в галузі освіти і прав людини 

здійснило ряд масштабних заходів по створенню нової національно-правової нормативної 

бази вищої освіти. Зокрема, прийнятий Закон України "Про освіту". Укази Президента 

України "Основні напрями реформування вищої освіти", "Про заходи реформування системи 

підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів 

освіти", затверджених Указами Президента України. Зазначений комплекс нормативно-

правових документів визначив ідеологію реформування всієї освітньої галузі, яка обстоює 

демократичні права особистості. Реформування вищої освіти передбачає [8, с. 112]: 

 перехід до динамічної ступеневої системи підготовки фахівців, що дасть змогу 

задовольняти можливість особистості в здобутті певного освітнього та кваліфікаційного 

рівня за бажаним напрямком відповідно до її здібностей; 

 формування мережі вищих навчальних закладів, яка за освітніми та кваліфікаційними 

рівнями, типом навчальних закладів, формами і термінами навчання, джерелами 

фінансування задовольняла б інтереси особи та потреби кожної людини і держави в цілому; 

 підвищення освітнього і культурного рівня суспільства; 

 піднесення вищої освіти України до рівня вищої освіти в розвинених країнах світу та 

її інтеграцію у міжнародне науково-освітнє співтовариство.  

Статистичні показники стану української освіти висвітлюють її суперечливий і 

нерівномірний розвиток. Освітня система демонструє загалом позитивні тенденції розвитку. 

Зростає частка закладів нового типу, загальний рівень кадрового забезпечення освітнього 

процесу залишається високим. Активно розвивається система вищої освіти, зростає 

чисельність студентів, диверсифікуються форми власності та джерела фінансування освіти. 

Паралельно з поступовим переходом на державну мову навчання враховуються мовні 

потреби національних меншин у місцях їх компактного проживання. Розвивається система 

міжнародного співробітництва у сфері освіти, розширюються можливості отримання освіти 

за кордоном.  

Водночас, ці позитивні тенденції спостерігаються переважно на двох напрямах: по-

перше, там, де освітні послуги можуть бути не лише самоокупними, але й рентабельними — 

вища освіта, невеликий сектор загальної середньої освіти; по-друге, там, де активно діє 

міжнародна допомога та особиста підприємливість громадян — міжнародні обміни, проекти 

та програми.  

На тих же напрямах, де освітні послуги не є рентабельними, але потребують відчутних 

витрат, відзначаються тенденції іншого характеру — скорочення мережі, брак кадрового 

забезпечення, який завжди є найточнішим індикатором браку коштів.  

Поза сумнівом, прихід до освітньої системи коштів з-поза державного бюджету є 

позитивним чинником, що в період трансформаційної кризи сприяв утриманню українською 

освітою її традиційно міцних позицій. Водночас, ці позиції утримувалися, не в останню 

чергу, за рахунок нижчих ступенів освіти — дошкільної, загальноосвітньої, позашкільної, 

професійно-технічної. Саме ці, початкові, базові ступені неперервної освіти зазнали і 



 232 

зазнають відчутних втрат. Кілька років — і хвиля недофінансованої освіти нижчих ступенів 

досягне вищих. У поєднанні з демографічним провалом, котрий чекає Україну, вона здатна 

призвести до значних негативних наслідків. Попередити їх можна лише дійсною зміною 

пріоритетів державної політики — стосовно освіти загалом і її базових ступенів зокрема. 

Болонський процес — добровільний, полісуб'єктний, по-ліваріантний, відкритий, 

поступовий і гнучкий. Він грунтується на цінностях європейської освіти і культури й не 

нівелює національних особливостей освітньої системи України. Його мета - прийняття 

зручних і зрозумілих градацій дипломів, ступенів і кваліфікацій, введення двоступеневої 

структури освіти (бакалавр-магістр), використання єдиної системи кредитних одиниць 

(ЕСТБ - Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи) і додатків до 

дипломів, розроблення, підтримання і розвиток європейських стандартів якості освіти, 

усунення наявних перепон для підвищення мобільності студентів, викладачів, науковців[2, с. 

10]. 

Впровадження ступеневої освіти системи вищої освіти і введення нових освітньо-

кваліфікаційних рівнів "бакалавр" та "магістр" налає широкі можливості для задоволення 

освітніх потреб особи, забезпечує гнучкість загальноосвітньої, загальнокультурної та 

наукової підготовки фахівців, підвищення їх соціального захисту у ринку праці та інтеграцію 

у світове освітянське співтовариство. Введення ступеневої освіти в освітню галузь України 

значно розширило правові рамки фахівців, про що свідчить підписана Україною у Лісабоні 

на спільній конференції Ради Європи та ЮНЕСКО конвенція про визнання кваліфікацій, які 

належать до вищої освіти у Європейському регіоні [1, с. 11]. 

Незважаючи на досягнення освіти, які забезпечує нова соціополітична система України, 

вона, однак, ще не забезпечує потрібної якості. Чимало випускників вищих навчальних 

закладів не досягли належного рівня конкурентоспроможні на європейському ринку праці. 

Це зобов'язує глибше аналізувати тенденції в європейській та світовій освіті. 

Необхідність реформування системи освіти України, її удосконалення і підвищення 

рівня якості є найважливішою соціокультурною проблемою, яка значною мірою 

обумовлюється процесами глобалізації та потребами формування позитивних умов для 

індивідуального розвитку людини, її соціалізації та самореалізації у цьому світі. 

Зазначені процеси диктують перш за все необхідність визначення, гармонізації та 

затвердження нормативно-правового забезпечення в галузі освіти з урахуванням вимог 

міжнародної та європейської систем стандартів та сертифікації. 

Основною метою державної політики в галузі освіти є створення умов для розвитку 

особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, оновлення змісту освіти 

та організації навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, 

ринкових засад економіки, сучасних науково-технічних досягнень. 

Отже, можемо зробити висновки, що головним пріоритетом розвитку національної 

системи освіти є курс на перетворення її в ґрунтовну та якісну галузь. Участь вищої освіти 

України в болонських перетвореннях має бути спрямована лише на її розвиток і набуття 

нових якісних ознак, а не на втрату кращих традицій, зниження національних стандартів 

якості. Орієнтація на Болонський процес не повинна призводити до надмірної перебудови 

вітчизняної системи освіти. Ключова позиція реформування: Болонські вимоги - це "не 

уніфікація вищої освіти в Європі, а широкий доступ до багатоманітності освітніх і 

культурних надбань різних країн" [3, с. 18]. 

Проблема удосконалення системи вищої освіти та підвищення якості професійної 

підготовки фахівців в Україні є найважливішою соціокультурною проблемою, вирішення 

якої можливе тільки при приведенні освіти у відповідність з новими соціально-

економічними вимогами ринкової економіки. В даний час державні структури, які 

визначають і здійснюють політику у області якості освіти, напрацьовують політичні 

тенденції, визначають стратегії і здійснюють, у відповідності з потребами суспільства і 

ресурсами держави, освітянські програми, які необхідні для економічного та соціального 

розвитку України, а також індивідуального та культурного самовираження особистості у 
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суспільстві. Освіта в Україні організується з урахуванням принципу безперервності. 

Програми реформування освіти націлені на те, щоб відповідати як вимогам відповідних 

галузей економіки, так і забезпечувати професійну підготовку. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 
У статті розкрито концептуальні основи виміру проблеми, проаналізовано тенденції та 

перспективи розвитку вищої освіти в Україні в контексті Болонської декларації. 

Охарактеризовано принципи оновлення змісту освіти, запровадження ефективних технологій, 

створення нової системи методичного та інформаційного забезпечення освіти. 

Ключові слова: вища освіта, тенденції розвитку вищої освіти, вищі навчальні заклади 

освіти. 

 

В статье раскрыты концептуальные основы измерения проблемы, проанализированы 

тенденции и перспективы развития высшего образования в Украине в контексте Болонской 

декларации. Охарактеризованы принципы обновления содержания образования, внедрение 

эффективных технологий, создание новой системы методического и информационного 

обеспечения образования.  

Ключевые слова: высшее образование, тенденции развития высшего образования, высшие 

учебные заведения.  

 

The article explores the conceptual foundations of measurement problems, tendencies and 

prospects of higher education in Ukraine in the context of the Bologna Declaration. The basic update 

content of education, introducing effective technology, a new system of methods and information 

education. 

Keywords: higher education, trends in higher education, higher education institutions. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими 

або практичними завданнями. Вища школа в Україні насамперед зорієнтована на 

задоволення освітніх потреб особистості, відновлення національних освітніх традицій і 

примноження досвіду, відтворення інтелектуального духовного потенціалу нації, вихід 

вітчизняної науки, техніки і культури на світовий рівень, становлення державності та 

демократії в суспільстві, забезпечення ринку праці висококваліфікованими фахівцями. 

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Різноманітні аспекти цієї проблеми 

висвітлювались у дослідженнях Батищева С., Дем’яненко Н., Десяткова Т., Зязюна І., 

Ледньова В., Лікарчука І., Лугового В., Никало Н., Сисоєвої С., Філіпчука Г. Досить багато 

розробок і публікацій вітчизняних та зарубіжних дослідників покладено в основу розробки 

проблеми фінансування системи вищої освіти. Зокрема досить вагомим у визначенні 

основних джерел фінансування освітньої системи є дослідницький вклад Сас Н., Ілляшенко 

Т., Зубицький Л., Дєгтяр А., Демчук О.. Українські дослідники Балл Г., Бєланова А., 

Гончаренко С., Зязюн І., Кононенко П., Пєхота О., Рибалко В., Романенко М., Романовський 

О., Рудницькі О., Семиченко В. висвітлюють процеси гуманізації вищої освіти 

Формулювання цілей статті. Метою пропонованої статті є аналіз тенденцій розвитку 

вищої освіти в Україні, шляхів її реформування. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. Упродовж XX ст. мережа закладів вищої освіти досягла певної 

досконалості та стабільності. Вершиною її були різноманітного виду університети, що 

надавали (після 4 і 5-6 років навчання) дипломи бакалавра і магістра, а кореневою 

системою – декілька ступенева система середньої освіти стандартною тривалістю 12 років, 

яка надавала всій молоді базову грамотність, а кілька відсотків найздібніших готувала до 

вступу в університети. 

У відповідності з Державною національною програмою "Освіта. Україна XXI сторіччя" 

передбачено забезпечення розвитку освіти на основі нових прогресивних концепцій, 

запровадження у навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій та науково-

методичних досягнень. Планується реорганізація існуючих та створення нових навчальних 

виховних закладів нового покоління, регіональних центрів та експериментальних 
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майданчиків для створення та відбору ефективних педагогічних новацій та освітніх модулів, 

створення мережі регіональних центрів дистанційної освіти. Принципами реалізації цієї 

програми є багатоукладність та варіантність освіти, що передбачає створення можливості 

широкого вибору форм освіти, засобів навчання, які відповідали б освітнім запитам 

особистостей, запровадження варіантної компоненти змісту освіти. Водночас передбачається 

оновлення змісту освіти, запровадження ефективних технологій, створення нової системи 

методичного та інформаційного забезпечення освіти, входження України у 

трансконтинентальну системп'ютерної інформації. Це можливо лише за умов створення 

національного науково-педагогічного інформаційного простору, запровадження нових 

інтелектуальних інформаційних технологій навчання. 

У формулюванні мети вищої освіти потрібно керуватися національними і міжнародними 

орієнтирами. Мету треба узгоджувати з політичною та соціальною організацією суспільства, 

а водночас вона має бути гуманістичною і фундаментальною. Також система вищої освіти 

України має бути гнучкою і динамічною, що дасть їй змогу чутливо реагувати і на освітні 

запити кожного індивіда, і на проблеми суспільства загалом. 

У сучасному світі вища освіта є фундаментом розвитку людства і кожного суспільства 

зокрема. Безумовно, вона також є гарантом індивідуального розвитку особистості, сприяє 

формуванню інтелектуального, духовного і виробничого потенціалу суспільства. Тому 

розвиток держави, структурні перетворення на мікро- і макроекономічному рівнях мають 

гармонійно поєднуватися з модернізацією освіти, щоб задовольнити потреби і прагнення 

людей, особливо молоді, сформувати нову систему суспільних цінностей у сфері діяльності і 

в громадському, і в приватному секторах.на засадах болонського процесу формується 

європейський простір вищої освіти. болонський процес передбачає структурне 

реформування національних систем вищої освіти країн європи, зміну освітніх програм і 

проведення необхідних інституційних перетворень у вищих навчальних закладах європи. 

водночас ця конвенція передбачає збереження національної палітри самобутності й надбання 

у змісті освіти та підготовки фахівців з вищою освітою. 

Вказана рівновага вимог і можливостей системи вищої освіти була порушена на 

початку другої половини XX ст. у країнах-лідерах внаслідок введення обов'язкової середньої 

освіти й швидкого зростання охоплення молоді вікової групи 18-23 років вищою освітою. 

Мережа закладів зростала повільно, аудиторії наявних університетів виявилися 

переповненими, а зміст навчання та організація університетського життя тимчасово надто 

відстали від запитів молоді. Як відомо, виник навіть "конфлікт поколінь" і запекле 

протистояння студентської молоді й влади у Франції, Італії, США, Німеччині. Проблема 

була вирішена створенням сотень "нових університетів", підвищенням автономії закладів 

освіти й демократизацією внутрішнього розпорядку. 

Кінець XX ст. відзначений збереженням тенденції розширення студентських 

контингентів аж до рівня переходу до масової вищої освіти (охоплення цим видом навчання 

понад третини вікової групи 18-23 роки), а в окремих країнах - загальної (у вищих 

закладах навчається більше половини молоді). 

Подібне досягнення обходиться недешево, адже у розвинених країнах навчання 

одного студента університету коштує в середньому 20-30 тис. доларів США щороку. 

Питання економії коштів і велика різноманітність контингенту учнів старших класів 

середніх шкіл і студентів вищих закладів освіти зумовили швидке урізноманітнення 

структури системи вищої освіти. 

Для надання фаху студентам з невисокими здібностями до засвоєння фундаментальних 

дисциплін і аналітичної роботи були створені особливі заклади (незалежно від відмін їх назв 

у різних країнах йдеться про вищі професійні школи - ВПШ), пристосовані до розширеного 

використання орієнтованого на практику навчання. Враховуючи, що й класичні 

університети стали вводити короткотермінові (тривалістю 2-3 роки) програми 

професіоналізованої підготовки, виник і став досить швидко розвиватися 
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"неуніверситетський" сектор вищої освіти, який часто-густо включав "напіввищі" заклади 

освіти. 

З повним правом сьогодні можна стверджувати про створення альтернативної системи 

вищих навчальних закладів, які засновані на недержавній формі власності. Вона суттєво 

розширює можливості молоді здобути вищу освіту за спеціальностями гуманітарного 

профілю з урахуванням потреб ринкової економіки. Значно зростає питома вага фахівців зі 

спеціальностей: економіка, менеджмент, маркетинг, міжнародне право, банківська справа, 

обіг цінних паперів, бізнесу тощо. 

Наслідком усього цього стала певна "розмитість" змісту поняття "вища освіта" у наш 

час, адже поряд з великою кількістю класичних і спеціалізованих закладів університетського 

рівня з програмами тривалістю 4-6 років діють тисячі коледжів, інститутів, вищих 

професійних шкіл тощо, які присуджують дипломи після 2-3 років навчання на базі 

повної середньої освіти (програма довша, якщо вступники мають неповну середню 

освіту). 

Подібна ситуація притаманна не лише Україні з її вищими закладами освіти І-ІІ рівнів 

акредитації й дипломами "молодшого спеціаліста", а й переважній більшості розвинених 

країн. Сектор неуніверситетської освіти став фактом, до того ж, він розвивається 

динамічніше від свого "старшого брата". 

Очевидно, що ця ситуація створює певні термінологічні проблеми і непорозуміння, 

утруднює контакти й обміни, порівняння і визнання зарубіжних "освітніх кваліфікацій" 

(атестатів, посвідчень, сертифікатів, дипломів, титулів тощо). ЮНЕСКО та інші 

міжнародні організації вимушені вказувати, що "вищою освітою" у кожній певній країні є 

все те, що назване подібним чином у законах чи інших державних документах. Можливо, що 

згодом терміном "третинна освіта будуть названі всі види навчання "після школи" (у сенсі 

"після-середньої освіти", а терміном "вища освіта - лише навчання у закладі 

університетського рівня з присудженням диплому не нижчого від бакалаврського. 

Головні тенденції змін вищої освіти на зламі тисячоліть: 

І. Збільшення кількості студентів. Дані ЮНЕСКО свідчать, що щороку додається 

приблизно 2 млн. нових студентів Відтак, цей процес притаманний не лише країнам третього 

світу, де раніше система вищої освіти взагалі не існувала, тому її постійне розширення є 

цілковито природним явищем, а й розвиненим країнам. В останніх населення зростає дуже 

повільно (на частки відсотка щороку), тому кількісне розширення студентських 

контингентів має лише одну вагому причину - збільшення охоплення молоді й активного 

населення всіма видами сучасної третинної освіти - класичної і професіоналізованої, 

університетської і неуніверситетської, коротко- і довготермінової, денної і дистанційної (з 

максимально високим рівнем "заочності"), традиційної та віртуальної (заснованої на 

ультрасучасних цифрових інформаційних засобів й високорівневому комп'ютерному 

моделюванні). 

Долаючи несприятливі економічні умови, вища школа України продовжує розвиватися. 

Може видатися, що приріст кількості студентів у нас рекордний і може викликати лише 

заздрість в інших країнах. Насправді ж обсяг зростання контингентів помірно високий - у 

багатьох сусідніх країнах він значно вищий. Якщо в Україні за 1990-2000 рр. студентські 

контингенти зросли наполовину, то, наприклад, у Польщі - у чотири (!) рази. В охопленні 

молоді вищою освітою ми значно поступаємося країнам-лідерам - вже у 1993 р. у США було 

5546 студентів на 100000 чол. населення, у Франції - 3623. Наші показники близькі до 

середнього світового рівня. Наприклад, 1993 р. Італія мала 2944 студентів на 100 00000 чол. 

населення, Великобританія - 2788, Японія -2700 студентів (сучасні показники Японії значно 

вищі). 

II. Подовження тривалості набування людиною знань, умінь і навичок, що в 

екстремальному випадку для частини професій вже майже ліквідувало відміни між "роботою" і 

"навчанням" Як відомо, у наш час період подвоєння накопиченої людством кількості знань 

складає приблизно 8-12 років (саме в цих межах думки відомих експертів і декларації 
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асоціацій вчених). Але для окремих царин знань -мікроелектроніки, нанотехнологій, генної 

інженерії та ін. - темп подвоєння складає вже місяці, що вимагає від працівників у цих 

сферах безперервного й інтенсивного навчання! 

Наслідком усього цього стало формування у країнах-лідерах частин системи "навчання 

впродовж всього життя" - нежиттєвого і практично безперервного набування нових знань, та 

вмінь і навичок. Саме це стало чи не головною передумовою стійкого прогресу націй, 

високої якості життя й успіхів на відкритому світовому д ринку товарів і послуг. 

III. Продовжується удосконалення й урізноманітнення структур систем вищої 

освіти, створення закладів з професіоналізованими програмами та ін. У протилежному 

напрямі впливає на вищу освіту явище поглиблення глобалізації й формування все тісніших 

регіональних політично-економічних союзів країн. Воно примушує узгоджувати системи 

освіти, використовувати подібні засоби і методи підготовки фахівців. Поступово формується 

визнаний стандарт вищої освіти, вартий більш детального вигляду. 

Важливою тенденцією розвитку систем освіти, зокрема, управлінням і діяльністю 

університетів та інших закладів, є їх демократизація й врахування світових конвенцій про 

права людини в національних законах й урядових постановах. Вони виразно сприяють 

охопленню вищою освітою осіб з малозабезпечених сімей шляхом пільгового вступу; 

наданням довгострокових позик на вигідних умовах та ін. Цим поступово ліквідується 

спадок минулого, рештки якого помітні у багатьох країнах, наприклад, у вигляді 

непропорційно великої частки представників привілейованих верств у контингентах 

студентів найбільш відомих і престижних університетів. 

ІV. Вирішення питання працевлаштування випускників ВНЗ. Важливим соціально-

економічним питанням є працевлаштування випускників вищих навчальних закладів усіх 

рівнів акредитації. Так у 2000 році вищими навчальними закладами було випущено 396 тис. 

фахівців, з яких понад 240 тис. - випускники університетів, академій, інститутів. Незважаючи 

на складні умови, частка молоді, яка навчалася за кошти державного бюджеі 

працевлаштована становить 81 відсоток. Серед вищих навчальних закладів, підпорядкованих 

Міністерству освіти і науки України, 80 університетів, академій, інститутів мають показник 

працевлаштування понад 80 відсотків, а у 26 - 95 відсотків. Існуючий дисбаланс економічної 

і соціальної сфери держави визначає необхідність проведення оперативного аналізу явищ, 

процесів і тенденцій, що дасть можливість реагувати на державному рівні в реальному 

масштабі часу для упередження прояву негативних явищ і розв'язання проблем, що 

виникають у сфері працевлаштування випускників 

Отже, можемо зробити висновки, що зміна політики і соціальних пріоритетів у 

незалежній Україні внесла принципово нову парадигму освіти та виховання, переходу від 

виховання громадянина певної країни до формування громадянина світу, людини 

відповідальної, освіченість і мораль якої відповідає складності завдань, які їй доведеться 

вирішувати. Зазначені процеси диктують перш за все необхідність визначення, гармонізації 

та затвердження нормативно-правового забезпечення в галузі освіти з урахуванням вимог 

міжнародної та європейської систем стандартів та сертифікації. 
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ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ У ВИЩОМУ 

 ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 
У статті розглянуті принципи інженерної підготовки майбутніх офіцерів у вищому 

військовому навчальному закладі. 

Ключові слова: інженерна підготовка; інженерне забезпечення; мислення; принципи 

інженерної підготовки. 

 

В статье рассмотрены принципы инженерной подготовки будущих офицеров в высшем 

военном учебном заведении. 

Ключевые слова: инженерная подготовка; инженерное обеспечение; принципы 

инженерной подготовки. 

 

The engineering training principles of military students were considered in this article. 

Keywords: engineering training, engineering supply, mentality, engineering training principles. 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку Збройних сил України значно 

зросли обсяги завдань бойового, зокрема інженерного забезпечення, ускладнилися умови їх 

виконання під час ведення стабілізаційних дій, міжнародних миротворчих операцій і під час 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 

Крім того, під час останніх локальних війн та збройних конфліктів незаконні збройні 

формування сучасного світу почали активно використовувати нестандартні 

вибухонебезпечні предмети, застосовувати тактику партизанських і диверсійно-

терористичних дій, що призвело до зростання кількості завдань інженерного забезпечення, 

що виконуються під час їхньої локалізації та ліквідації наслідків. Такі завдання можуть 

виконуватися тільки під керівництвом високопрофесійних офіцерських кадрів, які успішно 

проходили курс інженерної підготовки у вищому військовому навчальному закладі.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Загальні основи професійної підготовки 

фахівців у вищих військових навчальних закладах розроблено О. Барабанщиковим, 

В. Кушніром, М. Нещадимом та інш. Питанням методики підготовки майбутніх офіцерів до 

професійної діяльності були присвячені наукові праці А. Галімова, В. Беспалька, 

А. Лігоцького. Особливості методики підготовки майбутніх офіцерів з інженерної підготовки 

досліджували В. Тамело, Р. Колос, А. Окіпняк. Праці цих науковців мають не лише 

теоретичне, але й практичне значення для вирішення наукових завдань нашого дослідження, 

однак все ж не вичерпують їх повністю. 

Здійснений аналіз існуючого стану підготовки майбутніх офіцерів з інженерної 

підготовки надав можливість виявити низку суперечностей між: системним, комплексним 

характером підготовки майбутніх офіцерів та змістом і послідовністю викладання 

інженерних дисциплін; потребою розвитку творчої активності майбутніх офіцерів з 

інженерної підготовки та реальним процесом формування їх фахової компетентності; 

стрімким розвитком інноваційних технологій навчання і рівнем педагогічної майстерності 

науково-педагогічного складу; особистістю майбутнього офіцера та відсутністю науково 

обґрунтованих компонентів методичних засад з інженерної підготовки, що відповідають 

вимогам сьогодення. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток військового мистецтва, зміни в характері 

ведення сучасного загальновійськового бою, необхідність виконання сучасних завдань 

інженерного забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру, участі миротворчих контингентів ЗС України у ММО, під час 

підготовки і ведення операцій (бойових) стабілізаційних дій висувають нові вимоги до 

польового вишколу майбутніх офіцерів ЗС України. 



 239 

За оцінкою спеціалістів Міжнародного Червоного Хреста в усьому світі на мінах 

щомісяця гине близько 800 чоловік, в більшості – цивільні. Всього з 1975 р. на мінах 

загинуло або отримало поранення більш ніж 1 млн. чоловік. За розрахунковими оцінками, 

сьогодні на кожних 48 жителів планети приходиться одна міна, а в таких країнах, як Ангола і 

Камбоджа, кількість мін, які стоять на бойовому взводі, перевищує кількість жителів.   

Найбільша кількість протипіхотних мін (180-185 мільйонів одиниць) належать 

державам, що не являються учасниками Отавської конвенції. Львина доля цих запасів 

приходиться на три країни: Китай (за оцінками 110 млн. мін), Росія (50 млн. мін) и Сполучені 

Штати Америки (10,4 млн. мін). Серед інших країн с значним запасом протипіхотних мін 

находиться Пакистан (близько 6 млн.), Індія (за оцінками 4 - 5 млн. мін) та Республіка Корея 

(2 млн. мін). Інші країни, що не є сторонами Конвенції, і володіють немалими мінними 

арсеналами: Бірма, В’єтнам, Єгипет, Ізраїль, Ірак, Іран, КНДР, Сирія та Фінляндія.  

Під час участі підрозділів Збройних сил України в складі миротворчих сил значна 

частина завдань із розмінування покладається на інженерні підрозділи, які виконують свої 

завдання у взаємодії з іншими загальновійськовими підрозділами, що приймають участь у 

миротворчих операціях. Тому інженерна підготовка майбутніх офіцерів ЗСУ має дуже 

важливе значення. Недооцінка цього може привести до тяжких іноді трагічних наслідків. Так 

одним із основних завдань Багатонаціональних коаліційних сил в Іраці було саме знищення 

боєприпасів, які могли викрасти і застосувати терористи. Українські інженери разом зі 

своїми казахськими та польськими колегами за короткий час зібрали й знищили сотні тонн 

ракет і боєприпасів, перевірили на наявність небезпечних знахідок десятки кілометрів шляхів 

і сотні будівель. Нажаль під час вибуху при розмінуванні боєприпасів казахськими 

інженерами загинули і українські військовослужбовці, що знаходилися в очеплені.  

З зв’язку з цим інженерна підготовка майбутніх офіцерів повинна відповідати 

основним положенням Указу Президента України [1], Концепції державної програми 

розвитку освіти на 2006–2010 рр. [2], вимогам стандартів вищої освіти України [3; 4], 

спільного наказу Міністра оборони України і Міністра освіти України від 13.04.05 р. 

№ 221/217 “Про затвердження Інструкції про організацію освітньої діяльності у вищих 

військових навчальних закладах Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів 

вищих навчальних закладів України“, а також структурі і змісту навчальних планів 

підготовки офіцера військового управління тактичного рівня в умовах ВВНЗ.  

Відповідно до змісту навчального плану підготовки офіцера військового управління 

тактичного рівня інженерна підготовка проводиться під час первинної професійної 

підготовки та на заняттях з тактики під час проведення планових занять. 

Основним принципом інженерної підготовки майбутніх офіцерів у системі вищої 

військової освіти ми обрали спрямованість на майбутню професійну діяльність. Його 

коріння ґрунтуються на Суворівській “Науке побеждать”, адже саме О. Суворов вважав за 

основне “…вчити війська тому, що необхідно на війні” [5, с. 27]. Сьогодні цей принцип для 

підготовки майбутніх офіцерів набуває нового значення, адже на сучасному етапі обсяг 

завдань інженерного забезпечення неймовірно виріс. 

Принцип науковості затверджено Законом України “Про освіту” [101]. В умовах 

впровадження у ВВНЗ інноваційних технологій він вимагає корегування з наукових позицій 

змісту і методики інженерної підготовки майбутніх офіцерів та передбачає формування їх 

фахової компетентності безпосередньо у професійній діяльності в екстремальних умовах.  

Наступними важливими методичними принципами сучасна вітчизняна педагогіка 

розглядає доступність і наочність навчання. Наочність навчання сприяє створенню у 

майбутніх офіцерів правильних і конкретних уявлень про предмет та його характер у 

сучасних умовах. Застосування засобів наочності активізує діяльність курсантів, розвиває в 

них здатність пов’язувати теорію з практикою, виховує уважність, кмітливість, штабну 

культуру [6; 7; 8; 9]. 

У процесі вивчення інженерної підготовки майбутні офіцери у силу свого досвіду, 

загального розвитку та рівня первинної військової підготовки в конкретних умовах можуть 
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свідомо опанувати теоретичний і практичний навчальний матеріал лише певного ступеню 

складності й обсягу. Ця закономірність знайшла своє відображення в принципі доступності 

інженерної підготовки [10; 11]. 

Головним призначенням принципу наочності та доступності в процесі вивчення 

інженерної підготовки у ВВНЗ ми вважаємо формування у майбутніх офіцерів об’єктивних і 

конкретних знань про характер інженерного забезпечення у сучасних умовах дій військ 

(сил). 

Військові педагоги В. Баскаков і О. Барабанщиков розрізняють такі методичні засоби 

наочності: натуральні (бойові і навчальні боєприпаси та міни, навчальні поля, полігони, 

машинодроми); образотворчі (засоби імітації, об’ємні, площинні, графічні, екранні засоби, 

фотоматеріали, звукозаписуючі та звуковідтворюючі засоби); мовні (яскравий опис 

конкретних фактів і подій); практичний показ дій [12; 13]. 

Для вирішення цих завдань на заняттях ми застосовували такі засоби: графічні (карти, 

схеми, малюнки, креслення, таблиці); екранні (кінофільми, діафільми, телевізійні програми і 

фільми, діапозитиви, слайди тощо); об’ємні (макети місцевості, мініатюр-полігони, стенди); 

імітаційні (макети, моделі, вогнища пожеж, зони зараження та райони загороджень, 

руйнувань, затоплень, імітацію руху техніки, пострілів, розривів мін, снарядів і гранат); 

натуральні (незнайома місцевість з характерним рельєфом, орієнтирами, перешкодами, 

загородженнями, обладнаними позиціями; бойовою технікою, командно-штабними 

машинами та рухомими пунктами навчання). 

Принцип міцності засвоєння матеріалу характеризує здатність майбутніх офіцерів 

використовувати навчальний матеріал у будь-яких умовах професійної діяльності. 

Незважаючи на швидкоплинний характер змін теорії і практики сучасних військових наук, 

міцне запам’ятовування фундаментальних компетентних знань майбутніми офіцерами 

інженерних військ залишається актуальним через те, що командир інженерного підрозділу, 

навіть в умовах мирного часу, майже завжди діє в стресових і навіть екстремальних умовах, 

відчуваючи при цьому дефіцит часу та не має можливості під час організації виконання 

постійно зростаючих обсягів завдань інженерного забезпечення звернутися до довідникової 

літератури або скористатися порадою досвідченого фахівця.  

Наступні принципи – систематичність і послідовність опанування знань, умінь та 

навичок, необхідних для виконання ситуативних завдань інженерного забезпечення – 

створюють підґрунтя для успішного та глибокого опанування теорії і прищеплення 

практичних умінь та навичок майбутнім офіцерам.  

Підкреслюючи роль послідовності в накопиченні знань, І. Павлов зауважив: 

“Послідовність, послідовність і послідовність. З самого початку привчіть себе до суворої 

послідовності в накопиченні знань. Спочатку вивчіть початкові положення науки перед тим, 

як намагатися підкорити її вершини. Ніколи не беріться за наступне не з’ясувавши 

попереднього” [14, с. 35].  

Особливості цього принципу під час вивчення інженерної підготовки полягають у 

тому, що засвоєння майбутніми офіцерами теоретичних знань, прищеплення їм спеціальних 

вмінь і навичок відбувається як закономірний перехід кількісних змін в якісні, від часткового 

охоплення понять інженерного забезпечення до все більш повного його опанування. Головне 

тут полягає у тому, щоб процес вивчення інженерної підготовки забезпечував опанування 

чіткої системи формування фахової компетентності з найменшими витратами сил та часу.  

З нашої точки зору методичні принципи систематичності і послідовності висувають 

свої специфічні вимоги до методики викладання навчального матеріалу на заняттях, а саме: 

викладати нові навчальні питання означає вміло пов’язувати нові факти, події, явища, 

предмети з вже відомими, раніше вивченими; відокремлювати в навчальному матеріалі 

найбільш вагоме, основне, не ховаючи його на фоні надмірних дрібниць та деталей; 

викладати навчальний матеріал частинами, але з таким розрахунком, щоб кожна частина 

мала визначену завершеність, цільність, одночасно намагатись, щоб частини цілого не 

сприймались майбутніми офіцерами ізольовано, без взаємозв’язку одне з одним; 
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систематичність та послідовність у викладанні навчального матеріалу, крім зазначеного 

вище, залежать від наповнення змістових модулів і структурної побудови. 

У дотриманні цих принципів важливу роль відіграють ретельно продумані навчальні 

програми та тематичні плани. Тому ми навчальний матеріал повинні доводити до курсантів 

логічно закінченими частинами з чітким відокремленням закономірностей науки, основних її 

ідей, постійно пов’язували теорію з практичною діяльністю офіцерів ЗС України [13]. 

У сучасній педагогіці [12; 13, 15] індивідуальний підхід розглядається як один із 

принципів методики вивчення інженерної підготовки майбутніми офіцерами, що передбачає 

облік особливостей психології і рівня інженерної підготовки кожного курсанта. Це стає 

можливим лише за умови вивчення викладачами індивідуальних особливостей тих, хто 

навчається. Урахування індивідуальних особливостей не означає висування різних вимог до 

підготовки окремих курсантів. Вимоги залишаються однаковими для всіх. Ми застосовували 

індивідуальний підхід до майбутніх офіцерів як поєднання проблемно-ситуативного 

навчання, теорії поетапного формування розумових дій і концепції особистісно-

орієнтованого навчання. 

Організація розумової взаємодії між майбутніми офіцерами, створення сприятливих 

умов у навчальній групі досягається шляхом організації індивідуальної праці викладача з 

кожним курсантом. Для того, щоб вивчити особисті якості курсантів, потрібно уважно 

стежити за їх поведінкою, ретельно вивчати виконані ними контрольні роботи, відпрацьовані 

робочі карти і формалізовані документи, проводити з ними бесіди, працювати на основі 

індивідуального підходу до них на всіх видах занять та етапах навчання. Усе це надає змогу 

науково-педагогічному складу ВІ КНУ врахувати особисті якості майбутніх офіцерів під час 

занять, індивідуалізувати завдання для самостійної роботи курсантам та здійснити перевірку 

їх виконання.  

Наші дослідження свідчать, що індивідуальний підхід необхідно здійснювати так, щоб 

стимулювати найбільш сильних курсантів до більш поглибленої роботи, а слабких 

підтягувати до визначеного навчальною програмою рівня. У будь-якому випадку 

неприпустимим є такий стан справ, коли основна увага при навчанні приділяється або лише 

відстаючим, або лише успішним курсантам. Розумне нарощування навантажень і труднощів 

у навчанні, постійний контроль отриманих знань, підтримка та допомога, турбота про 

здоровий настрій у навчальній групі сприяють засвоєнню навчального матеріалу. 

Наступними принципами, що забезпечують осмислене навчання майбутніх офіцерів, є 

свідомість та активність. У процесі вивчення інженерної підготовки ці методичні 

принципи, перш за все, ґрунтуються на глибокому усвідомленні курсантами важливості 

опанування теоретичних знань, спеціальних умінь і навичок, розумінні специфіки подій, 

явищ та суті принципів інженерного забезпечення. 

У сучасних умовах значення свідомості та активності постійно зростає. З нашої 

точки зору, це обумовлено зростанням загальноосвітнього рівня абітурієнтів ВВНЗ. 

Свідомість та активність курсантів ми розглядали як один із найважливіших методичних 

принципів, що висувають низку вимог до навчальної діяльності майбутніх офіцерів, а саме: 

забезпечення чіткого розуміння мети та завдань інженерної підготовки загалом і кожного 

навчального заняття зокрема; усвідомлення практичної значущості отриманих на заняттях з 

інженерної підготовки знань, умінь та навичок, наявності інтересу до навчального матеріалу; 

активного розумового напруження в процесі навчання, усунення механічного 

запам’ятовування та вміння здійснювати самоконтроль за засвоєнням спеціальних 

теоретичних знань; творчого застосування набутих знань під час практичного виконання 

завдань інженерного забезпечення; опанування ефективних прийомів засвоєння навчального 

матеріалу, критичної оцінки результатів своєї навчальної діяльності.  

Під час інженерної підготовки майбутніх офіцерів ми намагались досягти не 

механічного заучування, а усвідомленого вивчення фактів та явищ, властивих сучасним 

засобам збройної боротьби, розуміння її суті. Крім цього ми формували в курсантів уміння 
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обґрунтовувати і творчо застосовувати положення теорії інженерного забезпечення на 

практиці. 

Реалізація перерахованих вище принципів на кафедрах ВІ КНУ здійснюється шляхом 

впровадження інноваційних методів навчання, таких як: аналіз критичних ситуацій; 

військово-професійні ігри; навчання через НДР; індивідуальні практикуми; “круглий стіл”; 

“мозковий штурм”; “інтелектуальна розминка”; вирішення тематичних кросвордів; “брейн – 

ринг”; “поле – знань”, “карусель” тощо. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Розглянуті принципи інженерної 

підготовки майбутніх офіцерів ЗС України: спрямованість на специфіку майбутньої 

професійної діяльності; науковість; доступність і наочність підготовки; міцність засвоєння 

навчального матеріалу; систематичність та послідовність опанування знань, умінь і навичок, 

необхідних для виконання ситуативних завдань інженерного забезпечення; активізація й 

інтенсифікація процесу формування їх фахової компетентності; індивідуальний підхід; 

свідомість, самостійність та активність під час навчальних занять з інженерної підготовки. 

Перспективи подальших наукових розвідок пов’язуємо з обґрунтуванням комплексу 

педагогічних умов, які сприяють продуктивному вивченню інженерної підготовки.  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

 
У статті обґрунтовано суть та структуру основних складових інтелектуальних 

здібностей особистості (відчуття; сприймання; мислення; память), запропоновано 

технологічні етапи їх розвитку в навчальному процесі. 

Ключові слова: здібності, відчуття, сприймання, пам’ять, мислення, уява, метод. 

 

В статье обоснованы сущность и структура основных составляющих интеллектуальных 

способностей личности (ощущения; восприятие; мышление; память), предложены 

технологические этапы их развития в учебном процессе.  

Ключевые слова: способности, ощущения, восприятие, память, мышление, представление, 

метод. 

 

The content and structure of the main concepts of intellectual skills are substantialet in this artide 

(feeling, perception, thinking, memory), were presented technological periods of their development in 

studying process. 

Keywords: capabilities, feelings, perception, memory, thought, presentation, method. 

 

Постановка проблеми. Виходячи із загальносвітових тенденцій розвитку нашого 

суспільства, яке продовжує динамічно входити в Європейський простір, вищі навчальні 

заклади активно включилися у процес адаптації аграрної освіти до вимог Болонського 

процесу.  

У зв’язку з цим, змінюється і сам підхід до підготовки фахівців-аграрників, 

модернізуються технології оволодіння студентами майбутньою професійною діяльністю. 

Головним є не просте накопичення знань, досвіду діяти за певними програмами та 

алгоритмами, а сформованість інтелектуальних здібностей, навчально-пізнавальних умінь і 

навичок, які в перспективі мають стати запорукою успішного оволодіння технологіями,  що 

постіно оновлюються в аграрному виробництві. З огляду на це, у вищій аграрній освіті на 

перший план висувається завдання створення умов, які забезпечують всебічний розвиток 

інтелектуального потенціалу особистості студента. Одним із таких підходів підвищення 

якості підготовки кваліфікованих фахівців є дієвий, системний підхід до виховання 

інтелектуальних здібностей студентів.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема інтелектуальної діяльності 

особистості завжди була в центрі уваги  дослідників. За рубежем теорію інтелекта, концепції 

його моделей, експериментальні методики вимірювання інтелекту розроблялися такими 

вченими, як: С. Берт, А. Біне, Д. Векслер, Дж. Гілфорд, Р. Кеттел, Ч. Спірмен, Т. Сімон, Л. 

Тайлер. Аспекти сутності інтелекту людини, її інтелектуальної діяльності вивчали такі відомі 

постаті вітчизняної психолого-педагогічної науки, як: Л. Виготський, С. Рубінштейн, О. 

Леонтьєв, Г. Костюк,  Б. Теплов, В. Давидов, Б. Ельконін, П. Гальперін, М. Махмутов, Н. 

Тализіна, Д. Богоявленська та ін. Проблема інтелектуального виховання та розвитку 

особистості активно розробляється сучасними вітчизняними ученими М. Євтухом, О. 

Савченко, С. Максименком, І. Волощуком, М. Фіцулою,   В. Шепотьком, Я. Рудиком та ін.   

Результати подібних досліджень складають науковий інтерес для нашої роботи. Проте, 

проблема виховання та розвитку інтелектуальних здібностей у майбутніх фахівців-

аграрників до цього часу не була предметом науково-педагогічного дослідження.  

У зв’язку з цим, існує потреба в поглибленому теоретичному аналізі психолого-

педагогічної сутності інтелектуальних здібностей особистості, обґрунтуванні їх структури, 

педагогічно доцільному виборі системи методів і форм організації навчання щодо їх 
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розвитку під час підготовки майбутніх фахівців для аграрного сектору економіки країни, що 

і є метою нашого дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Ще з часів Платона було відомо, що завдяки 

інтелектуальним здібностям людина пізнає навколишній світ, навчається, здійснює 

професійну діяльність. У нашому дослідженні під інтелектуальними здібностями ми 

розуміємо своєрідне і відносно стійке поєднання низки психологічних властивостей людини, 

що зумовлює можливість успішного виконання нею інтелектуальної діяльності. Щоб 

окреслити ефективні напрями розвитку інтелектуальних здібностей студентів, варто 

зупинитися на їх структурі.  

Дослідження вчених (С.Максименка, Д.Ніколенка, А.Прядехо, В.Сидоренка, 

С.Смирнова, В.Шадрикова та ін.) доводять, що у структурі інтелектуальних здібностей слід, 

насамперед, розглядати такі компоненти: відчуття, сприймання, мислення, пам’ять [4; 7; 13; 

14; 16]. Розглянемо аспекти розвитку означених основних складових інтелектуальних 

здібностей.  

Відомий вітчизняний психолог Б.Теплов ще в середині ХХ ст. писав, що відчуття 

відіграють надзвичайно велику роль у пізнавальній діяльності людини: “За допомогою 

відчуттів ми дізнаємося про властивості речей, які нас оточують: їх твердість чи м’якість, 

жорсткість чи гладкість, вагу, температуру, запах і смак, колір цих речей, звуки, які вони 

видають” [15, с. 32]. Сучасна психологічна наука визначає відчуття як відображення окремих 

властивостей предметів і явищ при безпосередній дії подразників на органи чуття [9, с. 185]. 

Щоб зрозуміти важливість розвитку відчуттів тих, хто навчається варто навести 

декілька прикладів, пов’язаних з практичною діяльністю фахівців-аграрників. Відомо, що 

при  виробництві тютюну, чаю, вина та ін. продуктів необхідно  чітко визначити їх якість, 

встановити сорти тощо. Цим займаються дегустатори-фахівці, які, покладаючись тільки на 

свої відчуття, за смаком, кольором чи запахом точно розрізняють продукти за якісними 

характеристиками. 

Агроному повсякчас треба за кольором встановлювати “діагноз” хвороб рослин, вчасно 

вживати заходи боротьби з ними. І, якщо він не може розрізнити відтінків кольорів, то й 

захист посівів від хвороб та шкідників буде неефективним. 

Інженерно-технічний працівник має чітко визначити на слух найменше відхилення в 

роботі двигуна трактора чи автомашини, тоді як пересічна людина, без навичок цієї справи, 

виконати це не здатна. 

Ветеринарний лікар за допомогою “пульпації” має визначити чи уражене маститом 

вим’я корови, чи, наприклад, нормально проходять пологи у кобили тощо. 

Натомість, втрата зорових або слухових відчуттів негативно позначається на діяльності 

людини, а багато видів праці стають взагалі  недоступними. Коротко зупинимося на 

психічних механізмах відчуттів та їх властивостях.  

Матеріальним органом відчуттів є аналізатори. Аналізатор складається з трьох частин 

[15]: 1) периферичної (органу чуттів), або рецептора (дослівно: приймача); 2) провідного 

нервового шляху (доцентрових нервів); 3) відповідних нервових клітин у корі великих 

півкуль головного мозку. 

Органи чуття людини одержують, відбирають і накопичують інформацію, а потім 

передають її у мозок. У результаті виникає адекватне відчуття навколишньої дійсності і 

стану самого організму. 

Через те, що відчуття виникають під час дії певного подразника на відповідний 

рецептор, їх класифікують за властивостями подразників і рецепторів [1]: 1) відчуття 

зовнішніх подразників (екстероцептивні) – зорові, слухові, дотикові, нюхові, смакові; 2) 

внутрішніх подразників (інтероцептивні) – органічні (відчуття спраги, голоду тощо); 3) 

відчуття кінестатичні й статичні – відчуття рухів та положення тіла. 

О. Рудоміно-Дусятська справедливо стверджує, що якби пізнання світу завершувалося 

відчуттям, то людина відображала б не предмети, події та явища, а какофонію звуків, запахів, 

мигтіння світла тощо [9, с. 201]. А тому звернемося до аналізу наступного інтелектуального 
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процесу – сприймання (відображення у психіці людини предметів і явищ навколишнього 

середовища загалом під час їхньої безпосередньої дії на органи чуття) [1].   

Той, хто навчається, сприймає те, на чому зосереджується його свідомість. Якщо 

студент не поставить перед собою завдання розгледіти об’єкт, він може не побачити 

важливих його сторін. Крім того, успішне виділення об’єкта залежить як від нього самого, 

так і від уваги, інтересу до об’єкта, досвіду і т.ін. того, хто сприймає. Психологи вказують, 

що чим більша відмінність між об’єктом і фоном, тим цей предмет помітніший. Відмітимо, 

що контрастним предмет може бути за величиною, кольором, звуком тощо. Щоб полегшити 

процес сприймання, слід виділяти на плакатах, схемах, транспарантах важливі сторони 

об’єкта кольором чи помітнішими лініями. Природно, що при слуховому сприйманні це 

здійснюється засобами мови викладача.  

Чіткість виділення предмета зумовлюється віддаллю, на якій він перебуває, та його 

розмірами. Надто близькі до очей предмети, як і надто далекі, ми не можемо добре 

сприймати. Це налаштовує викладача так подавати навчальний матеріал, щоб він був 

доступний в аудиторії кожному студенту. Додамо, що виділення предмета в сприйманні 

залежить і від освітлення: як дуже слабке, так і дуже сильне освітлення утруднює цей 

процес. 

Таким чином, сприймання статичних навчальних об’єктів залежить як від умов 

виділення об’єкта в сприйманні, так і від індивідуальних особливостей студентів. Вчені 

доводять, що при сприйманні спочатку проходить настроювання психомоторної системи 

організму, здійснюються тонічно-регуляторні дії,  в результаті яких приймається зручна 

поза, в необхідному напрямку спрямовується погляд, загострюється слух тощо. І тільки 

потім  у роботу залучаються відчуття, спрямовані на сприймання інформації [12]. Мислення, 

аналізуючи і синтезуючи навчальний матеріал, виділяє із загального фону об’єкт, що 

сприймається. Залучення до сприймання пам’яті, мислення, уяви  дозволяє здійснити 

співставлення отриманих і набутих у минулому уявлень, реалізувати практичну дію як одну з 

головних передумов адекватного сприймання предметів чи явищ. 

Наведені міркування дозволяють виділити такі етапи організації і розвитку сприймання 

статичних навчальних об’єктів: 

 відбір та структурування навчального матеріалу, вибір способів та прийомів 

навчальної праці; 

 інструктаж студентів про послідовність і порядок сприймання об’єкта чи явища 

поряд з цільовою установкою на сприймання; 

 демонстрація об’єкта чи явища. Викладач демонструє об’єкти чи їх моделі, макети, 

явища і упорядковує відчуття студентів. Інколи доцільно демонстрацію замінити 

інформаційним повідомленням, активізувати слухові відчуття студентів. При цьому слід так 

підбирати розміри об’єкта, щоб студенти сприймали його цілісно, а не частинами. Якщо 

одночасно треба демонструвати декілька об’єктів, вони всі мають бути охоплені зором тих, 

хто навчається. Після самостійного послідовного розглядання об’єкта викладач звертає  

увагу студентів на важливі його характеристики; 

 формування початкових уявлень про об’єкт. На цьому етапі педагогу потрібно 

звернути увагу студентів на подібність об’єкта тим уявленням, яким вони вже володіють 

(колір, величина, форма, структура тощо). Важливо, щоб студенти самостійно знаходили 

означені властивості, виділяли головні з них; 

 контроль і коректування сприймання. Викладачеві необхідно перевірити та 

скоректувати початкові уявлення, при необхідності повторно продемонструвати об’єкт чи 

явище. На цьому етапі важливо, щоб студенти навчилися розпізнавати основні відмінні риси 

об’єктів, потренувалися у його сприйманні; 

 узагальнення сприймання і формування поняття про об’єкт чи явище. При підведенні 

підсумків закріплюються основні поняття, утворюються “сенсорні еталони” [16]. 

Не менш важливим видом сприймання є спостереження – сприймання динамічних 

навчальних об’єктів. С.Гончаренко визначає спостереження як “цілеспрямоване, спеціально 
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організоване сприймання предметів і явищ об’єктивної дійсності“ [3, с. 318]. Насамперед, 

студент має зрозуміти, за чим він спостерігає, яка мета спостереження. Спрямовуючи 

студентів на спостереження певних об’єктів чи явищ, викладачу слід переконатися у тому, 

що вони ґрунтовно усвідомили цілі навчальної праці. Інструкція, що дається при цьому, 

повинна бути точною і зрозумілою. Усвідомивши об’єкт і мету спостереження, студенти 

мають підготуватися до нього, чітко спланувати свої дії. Дотримуючись схеми 

спостереження, вони  вчаться виділяти у спостережуваних явищах основне, істотне. Цьому 

сприяє вчасна допомога педагога, його доцільна порада. 

Спостереження має бути систематичним і послідовним. Розпорошеність уваги під час 

спостереження, безсистемний перехід від одного об’єкта до іншого заважають студенту 

побачити в об’єктах чи явищах істотне, дати правильну відповідь на поставлене завдання. 

При організації спостереження педагогу слід навчити студентів концентрувати увагу на 

основному завданні, не відволікатися на другорядне, неістотне. 

Наступна умова успішного спостереження – практична робота з навчальними 

об’єктами. Майбутні техніки-механіки, наприклад, значно краще помічають особливості 

будови та робочого процесу плугів (лемішно-полицеві, безполицеві, плуги-розпушувачі, 

чизельні, дискові, роторні, з комбінованими робочими органами тощо), якщо вони не тільки 

спостерігають за ними, але ще й регулюють агрегати для оранки, роблять схеми та 

креслення. 

Не менш важливою умовою успішного спостереження є продуктивне мислення 

студентів, “активна робота думки”. Спостерігаючи певні явища чи об’єкти, студент має 

зіставляти їх між собою, узагальнювати їх істотні властивості, використовувати набуті 

знання та вміння. Формулюючи наслідки спостереження в мові, шукаючи більш відповідного 

пояснення спостереженим фактам, студенти за допомогою мислення, пам’яті, уяви 

порівнюють отримані результати з передбачуваними, роблять висновки і узагальнення. У 

свою чергу, контроль і перевірка результатів спостереження з боку викладача – необхідна 

умова успіху спостереження.  

Узагальнивши наведені міркування, можна виділити етапи спостереження, що 

дозволять ефективно формувати відповідні пізнавальні здібності студенти у процесі 

оволодіння знаннями, вміннями та навичками: а) постановка цілей та завдань спостереження; 

б) попередня підготовка спостерігачів; в) безпосереднє спостереження навчальних об’єктів, 

явищ; г) узагальнення результатів спостереження, контроль і оцінка його наслідків. 

Процес сприймання статичних і динамічних навчальних об’єктів не можна розглядати 

окремо від мислення того, хто навчається. У психологічних дослiдженнях накопичено i 

узагальнено значний матеpiал щодо мислення (пpацi А.Виготського, С.Рубiнштейна, 

Г.Костюка, А.Запоpожця, Д.Ельконiна, В.Давидова, Т.Гальпеpiна, Н.Тализiної та iн.), 

видiленi i дослiдженi закономipностi мислення, узагальненi теоpетико-методологiчнi засади 

цього пpоцесу, що дозволяє ствеpджувати пpо гpунтовнiсть та piзнобiчнiсть поглядiв на 

загальну теоpiю мислення. Але, на наш погляд, у педагогiчних дослiдженнях пpоблема 

дiагностики, фоpмування та pозвитку мислительних здiбностей дослiджена ще недостатньо. 

Окpеслимо основнi обpiї пеpспектив pозв’язання наголошених питань.  

Щоб зpозумiти як, чим, за якими ознаками вiдpiзняється мислення однiєї людини вiд 

iншої, слiд пpийняти тезу пpо те, що pозум є складним комплексом психiчних явищ i 

властивотей особистостi, якi можна назвати “здiбнiстю мислення”.  

На мислительних здiбностях значною мipою позначається спiввiдношення свiдомого i 

несвiдомого. Напpиклад, пpи сильному емоцiйному стpесi мислительнi пpоцеси 

загальмовуються, утpуднюються. Важливо наголосити, що пiдсвiдому пpиpоду мають i 

пеpедбачення, здогадки, акт вгадування майбутнiх подiй piзного piвня. У pозвитку 

мислительних здiбностей iнтуїтивнi здогадки, здогадки за аналогiєю вiдiгpають дуже 

важливу pоль: вони фоpмують мотиви-iнтеpеси до навчальних об’єктiв. Для пiдтвеpдження 

цих положень слiд згадати пеpiодичну таблицю елементiв Д.Менделеєва як pезультат 

здогадки за аналогiєю, що тpансфоpмувалась у твоpче вiдкpиття.  



 247 

Найчастiше умовами pозвитку мислительних здiбностей називають допитливiсть, 

самостiйнiсть та зосеpедженiсть [8]. Генетично допитливiсть пов’язана з безумовним 

оpiєнтувальним pефлексом. Пiзнавальна активнiсть дитини, напpиклад, з появою мови 

pозвивається дуже швидко: дiти у 3-4 pоки задають стiльки запитань, що доpослим нелегко 

на них вiдповiсти. У своїх дослiдженнях учені пеpеконливо довели, що допитливiсть поpяд з 

iншими якостями особистостi виступає як внутpiшня спонукальна сила, як iнтеpес до знання.  

З iншого боку, ми пiдтpимуємо погляди психологів у тому, що допитливостi 

пpитаманнi iнтенсивнiсть, стiйкiсть i спpямованiсть [6; 9]. Якщо допитливiсть не знаходить 

собi застосування, – вона згасає. Повсякчас зустpiчаються студенти, якi виявляють 

допитливiсть, iнтеpес, жадобу до знань з одного навчального пpедмета (i досягають пpи 

цьому твоpчих pезультатiв), і, навпаки, пасивнi пpи вивченнi iнших.  

Наступною умовою pозвитку мислительних здiбностей є самостiйнiсть. Коли у 

студента відсутня самостiйнiсть, вiн не здатний pозв’язувати новi завдання, його мислення 

хаpактеpизується pепpодуктивнiстю, шаблоннiстю. Особливо це помiтно пpи виконаннi 

складних pозpахункових pобiт. Додамо, що самостійнiсть фоpмується у пpоцесi навчання i 

виховної pоботи. Головною умовою для цього є впpавляння у пpактицi без дpiб’язкової 

опiки, пpоблемнi завдання, лабоpатоpнi pоботи з елементами дослiдження.  

Не менш важливим чинником розвитку мислительних здiбностей є здатнiсть до 

зосеpедження. Психологи пiд зосеpедженням pозумiють найбiльш iнтенсивну фоpму 

спpямованостi уваги на певний, свiдомо обpаний об’єкт пpи одночасному її вiдволiканнi вiд 

iнших. Варто додати, що pозвиток зосеpедженостi,  пiзнавальних потpеб та мотивiв 

пpоходить взаємопов’язано. С. Рубiнштейн вказував, що зосеpедженiсть pозвивається пiд 

впливом допитливостi у пpоцесi активної пiзнавальної дiяльностi [11].  

Аналіз літератури показав, що основний шлях удосконалення мислительних здiбностей 

– тpенування, впpави. Є. Регipеp цiлком спpаведливо пiдкpеслює, що не можна 

pозpаховувати навiть на збеpеження своїх задаткiв, не даючи їм постiйного навантаження 

[10].  

Після окреслення загальних підходів до формування мислительних здібностей 

студентів доцільно зупинитися на їх структурі та методиці розвитку. За дослідженнями 

вчених, до провідних мислительних здібностей слід віднести: здібність аналізувати і 

синтезувати; здібність до абстрагування; здібність порівнювати; здібність узагальнювати; 

здібність конкретизувати; здібність класифікувати та систематизувати.  

Аналіз і синтез – діалектичні процеси уявного розкладання предмета (який вивчається) 

на складові частини, кожна з яких потім досліджується для того, щоб виділені елементи 

поєднати в ціле, збагачене новими знаннями. Мета будь-якого аналізу – пізнання частин як 

елементів складного цілого. Зазначимо, що аналізу можуть підлягати як матеріальні об’єкти 

дійсності, так і поняття, судження, умовиводи та інші ідеальні об’єкти. У першому випадку 

до мислення залучаються  сприймання та уява, що дозволяє синтезувати у свідомості цілісне 

уявлення про об’єкти чи явища. Якщо студент оволодіває ідеальним об’єктом чи таким, що у 

даний час відсутній, то при цьому активізується його пам’ять і уява. 

Варто також вказати, що для повноти аналізу необхідно знати властивості, ознаки, 

якості, складові об’єкта, що служить основою поділу цілого на складові. Наведені 

міркування, результати доробок вчених у дослідженні означених психологічних 

властивостей особистості [7; 16] дозволяють умовно виділити етапи методу навчання, 

послідовність реалізації яких сприяє формуванню  здібностей аналізувати та синтезувати:  а) 

створення умов успішного сприймання явищ або об’єктів, активізація пам’яті та уяви; б) 

відтворення цілісної картини явища чи об’єкта; в) виділення ознак, властивостей, складових 

об’єкта для здійснення аналізу; г) уявне розчленування об’єкта чи явища на структурні 

компоненти; д) опис властивостей частин об’єкта, що підлягає аналізу; е) синтезування 

компонентів об’єкта в одне ціле, перевірка його цілісності. 

Розумовий аналіз переходить в абстрагування, тобто уявне відокремлення одних 

ознак і властивостей предметів від інших їхніх рис. Виділені у процесі абстрагування ознаки 
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предмета усвідомлюються незалежно від інших його ознак і стають самостійним об’єктом 

мислення. С.Максименко наводить такий приклад для розуміння сутності абстрагування: 

“Спостерігаючи переміщення в просторі різних за характером об’єктів – машини, людини, 

птаха, хмаринок, небесних тіл, ми виділяємо рух як спільну для них властивість і 

осмислюємо його як самостійну категорію” [4, c. 159]. 

Таким чином, результатом процесу абстрагування є отримання ідеального продукту: 

поняття, категорії, закономірності, моделі, системи тощо. Розпочинається процес 

абстрагування зі сприймання навчальних об’єктів чи актуалізації пам’яті і уявлень про ті 

предмети, які колись були сприйняті і в подальшому будуть об’єктом абстрагування. На 

цьому етапі у студентів виникають цілісні уявлення про властивості і якості реального 

об’єкта чи явища. Це дає їм змогу на основі аналізу виділити в уяві суттєві елементи об’єкта 

чи явища та описати їх властивості.  

А.Прядехо слушно вказує, що, якщо абстрагуванню підлягає дуже складний об’єкт, 

варто декілька разів повторити процес аналізу, доки не будуть знайдені всі суттєві сторони і 

якості об’єкта чи явища [7]. Лише після цього уява зможе синтезувати абстрактну модель 

реального предмета, яка буде складатися лише із суттєвих елементів. Завершується 

абстрагування висновками про головні властивості ідеальної копії реального предмета. 

Для успішного оволодіння навчальним матеріалом студентам слід ґрунтовно володіти й 

мислительними здібностями порівнювати об’єкти, що вивчаються. Порівняння – це процес 

зіставлення предметів або явищ з метою встановлення схожості або відмінності між ними, а 

також знаходження загального, що може бути властивим об’єктам дослідження. У 

навчальному процесі предметом порівняння можуть бути об’єкти матеріальної дійсності, а 

також події, процеси, способи роботи, явища тощо.  

Порівняння здійснюється плідно, якщо при його застосуванні виконуються такі вимоги: 

а) порівнюватися можуть тільки такі об’єкти, між якими може існувати певна об’єктивна 

спільність; б) порівняння має здійснюватися за найбільш важливими, суттєвими ознаками. 

Процес порівняння розпочинається з активізації відчуттів, пам’яті, уявлень людини для 

актуалізації цілісних властивостей і якостей об’єктів, що порівнюються. На наступному етапі 

цього процесу  суб’єктом виділяються основні ознаки  порівняння. Далі з усієї множини 

ознак виділяються головні і за ними зіставляються елементи порівняння. Завершує цю уявну 

послідовність етап узагальнення і висновків щодо порівняння досліджуваних предметів, 

явищ. 

Порівняння завжди є важливою передумовою узагальнення. Узагальнення – логічний 

процес переходу від поодинокого до загального чи від менш загального до більш загального 

знання, а також продукт розумової діяльності, форма відображення загальних ознак і якостей 

явищ дійсності. Дидактична суть узагальнення полягає у тому, що з його допомогою студент 

виділяє найбільш загальні, суттєві характеристики, ознаки навчальних об’єктів, явищ та 

формулює поняття, категорії, закони, положення відповідної галузі знань.  

Процес узагальнення розпочинається з активізації уваги, пам’яті та уяви для цілісного 

сприймання сукупності навчальних об’єктів, явищ. У навчанні об’єктами узагальнення 

можуть бути властивості предметів, факти, події, явища, якості та ознаки, відношення, 

процеси. Потім через мисленнєве встановлення подібності чи відмінності предметів за їх 

суттєвими якостями виділяються головні ознаки, істотні  властивості і відношення об’єктів 

чи явищ. Процес узагальнення завершується формулюванням певних закономірностей чи 

понять на основі таких мислительних операцій, як: аналіз, синтез, порівняння. 

Узагальнення виділених рис об’єктів чи явищ дає можливість групувати предмети за 

певними ознаками. Класифікація здійснюється з метою розмежування та наступного 

об’єднання об’єктів за видовими, родовими та іншими ознаками. Упорядкування знань на 

підставі межуючих спільних ознак груп об’єктів називається “систематизація”. Володіння 

студентами здібностями систематизувати забезпечує можливість групування не окремих 

об’єктів, як  при класифікації, а їх груп і класів. 
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Процес класифікації і систематизації розпочинається з активізації сприйняття, пам’яті і 

уяви для вивчення ознак досліджуваних об’єктів чи явищ. Після цього об’єкти порівнюються 

між собою за особливими і загальними ознаками та приймається основа для групування. 

Зазначимо, що основою для класифікації та систематизації об’єктів є ознака, за якою дана 

множина ділиться на групи. Завершується цей процес виділенням і описом властивостей 

певних груп об’єктів чи явищ. 

Формування мислительних здібностей студентів ґрунтується на важливих 

індивідуально-психологічних властивостях особистості запам’ятовувати, зберігати та 

відтворювати навчальну інформацію. Цей вид інтелектуальних здібностей називають 

мнемічними здібностями.  

Пам’ять включається у різновиди діяльності людини, в них формується і виявляється, 

саме в діяльності зумовлюються її особливості. Ці особливості закріплюються, передаються 

генетично й складають окремі види пам’яті.  

Через те, що пам’ять є об’єктом інтелектуального виховання особистості, коротко 

охарактеризуємо її різновиди. 

Рухова пам’ять виявляється у запам’ятовуванні та відтворенні людиною своїх рухів, 

вона є основою формування різних умінь і навичок, засвоєння усного та писемного 

мовлення, комплексу рухів тощо. Саме рухова пам’ять, наприклад, дає змогу комбайнеру, 

керувати зернозбиральним агрегатом і уважно спостерігати, щоб до жатки не потрапили 

сторонні предмети. 

Емоційна пам’ять – це пам’ять на почуття та емоції. Психологи помітили, що яскраві, 

емоційно насичені події можуть зберігатися у пам’яті дуже довго. Однак, емоції 

запам’ятовуються не самі по собі, а разом з об’єктами, що їх викликають. Р.Нємов 

переконаний, що саме на емоційній пам’яті безпосередньо грунтується запам’ятовування 

матеріалу: “... те, що в людини викликає сильні емоційні переживання запам’ятовується нею 

грунтовніше і на тривалий термін” [5, с.135]. 

Образна пам’ять полягає у запам’ятовуванні образів, уявлень конкретних предметів, 

явищ, їхніх властивостей, наочних зв’язків і відношень між ними. Залежно від аналізаторів, 

якими людина сприймає об’єкти під час запам’ятовування, образна пам’ять буває: зоровою, 

слуховою, тактильною (дотиковою), нюховою, смаковою тощо. Не важко зрозуміти, що 

образна пам’ять – це пам’ять на зорові, слухові, нюхові та ін. образи. Саме вона зберігає 

запахи, звуки, картини навколишнього світу, які сприймалися колись людиною. 

Рухова, емоційна й образна види пам’яті є як у людей, так і у тварин. Специфічно 

людською є словесно-логічна пам’ять, яка грунтується на спільній діяльності першої та 

другої сигнальної систем. Змістом цього різновиду пам’яті є думки, поняття, судження, 

умовиводи, які відображають істотні зв’язки і відношення предметів і явищ. Природно, що 

словесно-логічна пам’ять тісно пов’язана з мисленням та мовленням: думки завжди мають 

словесну форму. Г. Ващенко підкреслював [2, с. 137]: “Учень має по-перше, винести зі 

школи тверді знання, по-друге, школа має розвинути його пам’ять так, щоб він міг з успіхом 

працювати чи то в теоретичній, чи практичній галузі, та вмів при цьому найдоцільніше 

використовувати свою пам’ять”. І далі вчений виголошує цінні думки стосовно предмета 

нашого дослідження: “... виховання пам’яті в школі має бути міцно пов’язане з вихованням 

творчих здібностей учня: творчої фантазії й логічного мислення, що становлять основну 

мету культури т.зв. формальних здібностей інтелекту”. 

Психологічні дослідження дали можливість визначити дві стадії формування пам’яті: 

короткочасну (дуже коротке зберігання матеріалу після одноразового нетривалого 

сприймання і негайного відтворення) і довготривалу (тривале зберігання матеріалу після 

багаторазового його повторення й відтворення). 

Короткочасна пам’ять дозволяє зберігати матеріал близько 30 секунд [1, с. 83], її обсяг 

досить обмежений (7±2 одиниці збереження). Дійсно, студент часто користується 

короткочасною пам’яттю, коли, наприклад, запитує на якій сторінці довідника викладено 

табличний чи інший матеріал, відкриває необхідну сторінку і одразу ж забуває її. 
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Довготривала пам’ять обмежена за обсягом і тривалістю зберігання інформації віком 

людського життя. Вчені зазначають, що, якщо у короткотривалій пам’яті ми живемо, то 

довготривала пам’ять зберігає знання, які додають сенсу нашому існуванню [1, с. 84]. 

У довготривалій пам’яті зберігаються знання, які визначають світогляд людини, а, отже 

і її інтелект, зокрема: знання про закони, будову світу, властивості об’єктів, уявлення про 

людей, про себе, про життєві цінності; навички письмової і звукової мови, уміння 

розв’язувати завдання в різних галузях діяльності, навички інтерпретації здобутків у галузі 

музики, живопису, драматургії, літератури тощо; плани і програми майбутньої діяльності. 

Крім короткочасної і довготривалої виділяють також  оперативну пам’ять - 

запам’ятовування, збереження і відтворення інформації в міру потреби при досягненні мети 

у діяльності або окремих операцій. Наприклад, розв’язуючи інженерну задачу, студент має 

утримувати в пам’яті окремі проміжні результати. Природно, ці дані йому зовсім не будуть 

потрібні після розв’язку задачі. 

Слід вказати, що короткочасна, оперативна і довготривала пам’яті взаємопов’язані, 

хоча й існують паралельно. Засвоєна інформація може переходити з одного виду пам’яті в 

інший, набувши більш узагальненого й опосередкованого характеру. 

Розглянуті положення та етапи формування інтелектуальних здібностей студентів 

дають уявлення про те, якою має бути структура методів навчання, орієнтована на логіку 

пізнавальних процесів. Результати теоретичного пошуку та практичний досвід переконують, 

що у цій структурі необхідно реалізовувати такі технологічні елементи: 

 діагностика інтелектуальних здібностей студентів в перебігу навчального процесу; 

 відбір та структурування змісту навчального матеріалу відповідно до 

інтелектуальних здібностей студентів; 

 вибір форми реалізації методу навчання залежно від планованого ступеня 

самостійності студентів при виконанні завдань; 

  інструктаж студентів про цілі і порядок виконання навчального завдання; 

  створення умов готовності студентів до репродуктивної, продуктивної чи творчої 

діяльності; 

 пристосування психологічних пізнавальних функцій (відчуття, сприймання, 

мислення, пам’ять, уява) до того чи іншого виду навчально-пізнавальної діяльності;  

 коректування методики за результатами розвитку того чи іншого виду 

інтелектуальних здібностей. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Пpоведене дослiдження 

теоретичних аспектів розвитку інтелектуальних здiбностей студентів вказує на необхiднiсть 

зосеpедження на таких пріоритетних напpямах науково-пpактичної роботи у цiй галузi: а) 

оpiєнтування на pозвиток інтелектуальних здiбностей студентів потpебує подальшої 

pозpобки дiагностики психiчного pозвитку, особливо особистiсної психодiагностики. За 

допомогою спецiальних дiагностичних методик (спостеpеження; тестування; психолого-

педагогiчнi консилiуми), мають гармонійно вводитися завдання виявлення та pозвитку 

інтелектуальних здiбностей у контекст виховання, нацiлюватися на дослiдження зв’язку мiж 

здiбностями та особистiсними хаpактеpистиками студентів; б) pозвиток інтелектуальних 

здiбностей чеpез перманентне включення студентів у різновиди навчально-пізнавальної 

діяльності. Пpи цьому слiд оpiєнтуватися не тiльки на навчання як головний засiб 

інтелектуального pозвитку, а й на цiлеспpямовне тpенування, що гpунтується на 

викоpистаннi спецiальних впpав, безпосеpедньо не пов’язаних з плановим навчальним 

матеpiалом; в) впpовадження системи методів (репродуктивних, пояснювально-

ілюстративних та проблемно-пошукових) послiдовного, поетапного фоpмування навчально-

пізнавальної активностi, коли pепpодуктивнi дiї планомipно трансформуються у  пошукові, 

пpодуктивні дiї, а уміння діяти за зразком перманентно розвиваються  до рівня 

високоінтелектуальних, творчих здатностей особистості.  
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Перспективи подальших наукових розвідок пов’язуємо з обґрунтуванням комплексу 

педагогічних умов, які сприяють продуктивному інтелектуальному вихованню студентів 

агротехнічного коледжу.    

 
ЛІТЕРАТУРА: 

1. Варій М.Й., Ординський В.Л. Основи психології і педагогіки: Навчальний посібник. – К.: 

”Центр учбової літератури”, 2007. – 376 с. 

2. Ващенко Г.Г. Твори. Том 4. Праці з педагогіки та психології. – К.: Школяр –  Фада ЛТД”, 

2000. – 416 с. 

3. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. –  К.: Либідь, 1997. – 376 с. 

4. Максименко С.Д., Ніколенко Д.Ф., Соловієнко В.О. Основи загальної психології / за ред. 

С.Д. Максименка. – К.: НПЦ „Перспектива”, 1998. – 256 с. 

5. Немов Р.С. Психология: учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ, студентов пед. институтов и 

работников системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки пед. кадров. – М.: 

Просвещение, 1990. – 301 с. 

6. Общая психология: Учебн. для студентов пед. ин-тов /А.В. Петpовский, А.В. Бpушлинский,  

В.П. Зинченко и дp.; Под pед. А.В. Петpовского. – 3-е изд., пеpеpаб. и доп. – М.: Пpосвещение, 1986. 

– 464 с. 

7. Прядехо А.А. Алгоритм развития познавательных способностей учащихся // Педагогика. – 

2002. –  №3. – С. 8-15. 

8. Психологія  /За ред. Г.С.Костюка. –  К.: Радянська школа, 1941. –  575 с. 

9. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л. 

Трофімова. – 5-те вид., стереотип. – К.: Либідь, 2005. – 560 с. 

10. Регирер Е.И. Развитие способностей исследователя. –  М.: Наука, 1969. –  228 с. 

11. Рубинштейн С.Л. Проблема способностей и вопросы психологической теории // Проблемы 

общей психологии. –  М.: Педагогика, 1973. –  С. 220-235. 

12. Сабуров А.С. Психологія: Курс лекцій. –  К.: Лекс, 1996. –  208 с. 

13. Сидоренко В.К. Інтеграція трудового навчання і креслення як засіб розвитку технічних 

здібностей школярів /дидактичний аспект/: Дис... д-ра пед. наук: 13.00.01. – К., 1995. – 435 с. 

14. Смирнов А.А. Проблемы психологии памяти. –  М.:Просвещение, 1966. –  422 с. 

15. Теплов Б.М. Психология: Учебник для средней школы. – М.: УЧПЕДГИЗ Минпроса 

РСФСР, 1954. – 255 с. 

16. Шадриков В.Д. Проблемы профессиональных способностей // Психологический журнал. –  

1982. –  Т.5. –  № 5. –  С. 13-26. 

 

Рецензент: д.пед.н., проф. ПлахотнікО.В. 

 



 252 

УДК 378.147.111, 811,111                                       к.пед.н., доц. Панасюк А.В. (ВінНТУ) 

 

КОМПЛЕКС ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ НА ОСНОВІ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ 

НАВЧАННЯ 

 
У статті розглядається створення сприятливих педагогічних умов, які розвивають 

пізнавальну самостійність студентів на підставі освітньої індивідуалізації. Загальнонаукові і 

специфічні наукові принципи, традиційні і діалогові освітні методи - наукові інструменти, для 

створення педагогічних умов розвитку  пізнавальної самостійності студентів на підставі 

освітньої індивідуалізації. 

Ключові слова: пізнавальна самостійність студентів, індивідуалізація навчання. 

 

В статье рассматривается создания благоприятных педагогических условий, которые 

развивают познавательную самостоятельность студентов на основании образовательной 

индивидуализации. Общенаучные и специфические научные принципы, традиционные и 

диалоговые образовательные методы - научные инструменты, для создания педагогических 

условий развития познавательной самостоятельности студентов на основании 

образовательной индивидуализации.. 

Ключевые слова:. познавательная самостоятельность студентов, индивидуализация 

учебы. 

 

The article deals with the creation of favourable pedagogical conditions to develop students' 

cognitive independence on the basis of educational individualization. General-scientific and specific 

scientific principles, traditional and interactive educational methods are scientific tools to distinguish 

pedagogical conditions of development of students' cognitive independence on the basis of educational 

individualization. 

Keywords: cognitive independence of students, individualization of studies. 

 

Вступ та постановка завдання. Для розвитку пізнавальної самостійності студентів на 

основі індивідуалізації навчання необхідні особливі процедури відстеження розвитку 

студентів у цілому й відстеження розвитку пізнавальної самостійності зокрема; створення 

сприятливих умов для розвитку в студентів пізнавальної самостійності; зміна сформованих у 

нашій культурі уявлень про норму психічного розвитку людини (порівняння не по 

горизонталі, а по вертикалі, тобто визначення динаміки розвитку пізнавальної самостійності 

студентів у порівнянні із самим собою, а не з іншими). Це робить саме навчання, і розвиток 

пізнавальної самостійності студентів більше цілеспрямованим, гнучким, варіативним. Тому 

відправною точкою в розвитку пізнавальної самостійності студентів на основі 

індивідуалізації навчання повинна бути діагностика індивідуального розвитку студентів. 

Вона припускає постійне спостереження за процесом індивідуального розвитку студентів з 

метою виявлення його відповідності бажаному результату за допомогою створення 

відповідних педагогічних умов. 

У науково-педагогічній літературі є різні підходи до визначення поняття - «умови». 

Так, С.У.Гончаренко, М.Е. Дуранов, Н.М. Яковлева та інші дослідники визначають 

педагогічні умови як сукупність заходів (об'єктивних можливостей) педагогічного процесу 

[1, 2, 3]. В.І. Андрєєв розглядає зміст, методи (прийоми) і організаційні форми навчання та 

виховання як сукупність (комплекс) заходів [4]. М.В. Звєрєва під умовами розуміє змістовну 

характеристику компонентів, що конструюють педагогічну систему. Як компоненти вона 

виділяє зміст, організаційні форми, засоби навчання й характер взаємин між учителем та 

учнями [5]. Аналізуючи точку зору Л.Я. Найн, ми бачимо, що педагогічні умови 

визначаються як сукупність об'єктивних можливостей змісту, форм, методів, засобів і 

матеріально-просторового середовища, спрямованих на вирішення поставлених завдань [2]. 
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Узагальнюючи вищевикладене, можна сказати, що педагогічні умови - це сукупність 

(комплекс) взаємозалежних і взаємообумовлених складов их педагогічного процесу, який 

забезпечує досягнення конкретної мети. 

Виходячи з мети нашої статті, під педагогічними умовами, що забезпечують 

ефективність процесу формування педагогічних умов розвитку пізнавальної самостійності 

студентів університету на основі індивідуалізації навчання, ми розуміємо комплекс 

взаємозалежних і взаємозумовлених заходів індивідуалізованого навчання, дотримання яких 

забезпечує більше високий рівень розвитку пізнавальної самостійності студентів. 

Аналіз науково-педагогічної літератури показує, що дослідниками виділена велика 

кількість педагогічних умов, що сприяють ефективності розвитку пізнавальної 

самостійності, здійснення індивідуалізованого навчання [6; 7 та ін.]. Така кількість 

зумовлена підходами до постановки мети та завдань конкретного дослідження, які 

проявляються у вимогах суспільства до підготовки фахівців та рядом інших факторів. 

Погоджуючись із важливістю виділених ученими умов розвитку пізнавальної 

самостійності та індивідуалізації навчання, ми вважаємо, що їхній перелік, загалом, 

збігається за метою, і за змістом. У той же час необхідно відзначити, що виділені умови 

охоплюють лише окремі сторони розвитку пізнавальної самостійності та індивідуалізованого 

навчання студентів у вищій школі. Пропоновані вченими умови індивідуалізованого 

навчання спеціальним чином не орієнтовані на розвиток у студентів пізнавальної 

самостійності. Необхідно відмітити, що спроби здійснення індивідуалізованого навчання для 

більш ефективного розвитку пізнавальної самостійності були й досить успішні, але лише  

стосовно учнів початкових і середніх шкіл [6; 9]. 

При виділенні комплексу педагогічних умов розвитку пізнавальної самостійності 

студентів на основі індивідуалізації навчання, ми керувалися рекомендаціями Н.М. 

Яковлевої, котра вважає, що успішність виділення умов залежить: від чіткості визначення 

кінцевої мети або результату, який має бути досягнуть; від розуміння того, що 

вдосконалення педагогічного процесу досягається не за рахунок однієї умови, а їх 

взаємозалежного комплексу; на певних етапах педагогічні умови можуть виступати як 

результат, досягнутий у процесі їхньої реалізації [3]. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. Науковим інструментарієм для виділення педагогічних умов 

розвитку пізнавальної самостійності студентів університету на основі індивідуалізації 

навчання виступають загальнонаукові й конкретно-наукові принципи. 

На основі наведеного нами аналізу науково-практичної літератури ми прийшли до 

висновку, що для нашого дослідження необхідне врахування наступного комплексу 

принципів: 

Принцип природодоцільності. Суть цього принципу полягає в тому, що провідною 

ланкою будь-яких відносин в освітньому процесі є студент, з його конкретними 

особливостями та рівнем розвитку. 

Принцип демократизації, припускає розширення прав і відповідальності студента, що 

звичайно ж, буде сприяти його самостійності у визначенні цілей, змісту й способів 

навчальної роботи. 

Принцип гуманізації припускає усунення авторитарності з освітнього процесу, 

утвердження суб'єкт-суб'єктних відносин, перехід від монологу до діалогу в педагогічній 

діяльності. 

Принцип вивчення досліджуваних проблем і явищ. Суть його полягає в тому, щоб 

навчально-пізнавальна діяльність студента носила творчий, пошуковий характер, по 

можливості містила в собі елементи аналізу й узагальнення. Процес вивчення того або 

іншого явища або проблеми повинні за всіма ознаками носити дослідницький характер. 

Принцип модульності навчання - студент самостійно може працювати із 

запропонованою йому індивідуальною навчальною програмою, яка включає в себе банк 

інформації та методичний посібник для досягнення поставлених дидактичних цілей.. 
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Принцип полісуб'єктивності в організації навчання. Навчання організоване таким 

чином, що кожен студент включений у навчальну діяльність на лекціях, практичних, 

індивідуально-семінарських заняттях,консультаціях. Навчальна діяльність студентів 

локалізована питаннями їх спеціалізації (навчального дослідження, навчального 

проектування). Кожен студент виступає як суб'єкт локальної навчальної діяльності. 

Принцип орієнтації на успіх базується на конструюванні ситуації успіху, створенні 

психологічного комфорту в процесі навчання. Виходячи з особливостей нашого 

дослідження, базовими принципами для розвитку пізнавальної самостійності студентів 

університету на основі індивідуалізації навчання виступили: принцип індивідуалізації, 

принцип варіативності, принцип проблемності, принцип мотивації. 

Принцип індивідуалізації полягає в організації навчання у відповідності з 

індивідуальними особливостями кожного студента. Конкретною формою здійснення даного 

принципу є - індивідуалізація навчання. 

Принцип варіативності. Варіативність у навчанні означає, з одного боку 

різноманітність, різнорівневість, диференційованість вправ і завдань, наступність форм і 

методів навчання, з іншого боку, право особистості на навчання у відповідності зі своїми 

особливостями, здібностями, інтересами, життєвими планами. 

Принцип варіативності вибору змісту й форм діяльності студентів припускає: 

визначення в навчальній програмі обов'язкових для всіх студентів видів і форм роботи, а 

також варіативних, що передбачають добровільний вибір студентами варіанта навчальних 

завдань із урахуванням інтересів і можливостей; розробки практичних завдань і звітних 

документів з урахуванням різного рівня індивідуальних здібностей, професійних інтересів і 

перспектив студента; стимулювання творчої активності в діяльності студентів. Для 

досягнення варіативності навчання можливі різні шляхи, в тому числі досить традиційні: 

індивідуальні додаткові завдання, диференційована за характером самостійна робота, 

завдання різного ступеня складності, індивідуальні графіки виконання навчального плану, 

лабораторно-практичні заняття за вільним розкладом без обмеження часу роботи студентів, 

навчально-дослідницька робота студентів у рамках навчального процесу. 

Принцип проблемності. У практиці навчання встановлена конкретна залежність, якщо 

студента ставити перед необхідністю вирішувати навчальні проблеми, то в процесі їхнього 

вирішення в нього розвивається багато якостей, які характеризують індивідуальність, що 

сформувалася в творчу особистість. 

Основними вимогами принципу проблемності є: 1) виявлення та враховувати рівнів 

розвитку інтелектуальної сфери, рівнів пізнавальної самостійності студентів; 2) навчально-

виховний процес повинен бути спрямований на розвиток у студентів творчих здібностей, 

самостійно- пізнавальних умінь та ін.; 3) врахування індивідуальних особливостей, реальних 

навчальних можливостей студентів створення проблемних ситуацій, вирішення навчальних 

та інших проблем; 4) структурування взаємодії викладача й студентів відповідно до логіки 

проблемного навчання; 5) систематичний аналіз результативності педагогічних впливів. 

Принцип мотивації. Зрозуміло, що активність як самостійної, так і колективної 

діяльності студентів можлива лише при наявності стимулів. Тому в числі принципів, на які 

ми опираємося при розвитку пізнавальної самостійності студентів на основі індивідуалізації 

навчання, є принцип мотивації. Суть цього принципу в тому, що кожен студент спонукається 

до активної діяльності. Спонукальним початком активної розумової діяльності повинне бути 

бажання студента вирішити проблему, пізнати істину, довести, заперечити і т.ін.  

Принцип мотивації має важливе значення для вибору характеру стимулів стосовно 

особливостей навчального процесу. У числі основних факторів, що спонукують студентів до 

активності, можна назвати наступні: 1) професійний інтерес; 2) творчий характер навчально-

пізнавальної діяльності; 3) змагальність; 4) ігровий характер проведення занять; 5) 

емоційний вплив вищезгаданих факторів. 

Значний вплив на розвиток мотивації здійснюють інтерактивні та проблемні методи 

навчання. Вони дають нам можливість спонукати студентів до таких способів засвоєння 
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навчального матеріалу, які викликають пізнавальну активність, збуджують потребу у 

вивченні матеріалу, в оволодінні способами дій, актуалізують потребу досягнення, сприяють 

створенню сприятливої атмосфери, як індивідуальної, так і колективної роботи. 

Самі по собі виділені принципи не дозволяють здійснити практично процес розвитку 

пізнавальної самостійності студентів. Тому важливе значення має виявлення педагогічних 

умов, реалізація яких буде сприяти більш ефективному розвитку пізнавальної самостійності 

студентів на основі індивідуалізації навчання. 

Аналіз виділених у науково-практичній літературі педагогічних умов розвитку 

пізнавальної самостійності студентів та врахування означених вище принципів дав нам 

можливість виділити наступний комплекс педагогічних умов, при яких індивідуалізація 

навчання забезпечить ефективність розвитку пізнавальної самостійності студентів 

університету: а) проведення трьохетапної психолого-педагогічної діагностики в освітньому 

процесі й розподіл студентів за типологічними групами;  б) актуалізація суб'єктивної позиції 

студента за допомогою ініціювання їхньої рефлексії, стимулювання особистісних досягнень і 

включення в особистісно-значиму діяльність; в) гнучке використання традиційних та 

інноваційних методів навчання (інтерактивних, програмованих, проблемних) з обліком 

організованих типологічних груп. 

У системі вищої освіти ще існує цілий ряд протиріч у навчанні, у тому числі між 

традиційною колективною формою процесу навчання у вищій школі й індивідуальному 

характері засвоєння знань студентами. В.А. Сластьонін зазначає, що в процесі навчання 

швидше всього просуваються середні студенти, повільніше слабкі (в основному ліквідують 

прогалини, «доганяють») і ще повільніше розвиваються здібні студенти, стосовно яких 

найменше використовуються всі резерви навчання [10, с. 91]. 

Отже, одна третина студентів не реалізує всі свої здібності, тому що не були створені 

оптимальні умови навчання для них, а інша третина не справляється з навчальною 

програмою. Необхідно зауважити, що поняття «освіта» тоді має сенс, коли мова йде про 

конкретну людину з його індивідуальними ціннісними орієнтаціями, психологічними й 

психофізіологічними особливостями, інтересами, схильностями [11, с. 12]. 

Студентська аудиторія представлена людьми з різними цілями, установкам, уміннями, 

які залежать як від природжених, так і від набутих якостей особистості, з різним рівнем 

розвитку пізнавальної самостійності і т.д. Із цього випливає висновок що, ми не можемо 

розраховувати на успіх у навчанні, у розвитку пізнавальної самостійності, якщо в процесі 

навчання не враховувати індивідуальних особливостей студентів. 

Отже, необхідність врахування індивідуальних особливостей студентів, інформаційно-

діагностичне забезпечення процесу розвитку пізнавальної самостійності студентів зумовлена 

більшими індивідуальними розходженнями в тих якостях, особливостях студентів, від яких 

залежить результат навчання або розвиток тієї або іншої якості особистості студента (в 

нашому випадку пізнавальної самостійності студентов). Виникає необхідність обговорити 

інформаційно-діагностичне забезпечення процесу розвитку пізнавальної самостійності 

студентів. 

Інформаційно-діагностичне забезпечення розвитку пізнавальної самостійності 

студентів припускає планомірне діагностичне відстеження процесу індивідуального 

розвитку студентів, і зокрема рівня розвитку в студентів пізнавальної самостійності. 

Головним моментом в інформаційно-діагностичному забезпеченні розвитку 

пізнавальної самостійності студентів є діагностика динаміки індивідуального розвитку 

студентів, внесення коректив у процес навчання, у розвиток пізнавальної самостійності 

студентів. Отже, інформаційно-діагностичне забезпечення містить у собі діагностику, 

прогнозування й аналіз індивідуального розвитку особистості та рівня розвитку пізнавальної 

самостійності студентів. 

Все різноманіття застосовуваних способів, технологій здійснення діагностики можна 

звести до наступних груп: спостереження, дослідні методи, тестування та ін. 
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При розробці діагностики індивідуального розвитку студентів нами використані 

елементи методики співвідносного динамічного аналізу, запропонованої Н.О. Вербицькою та 

В.Ю. Бодряковим [11]. 

У кожній навчальній групі налічується близько 25-30 студентів, і тому домагатися 

високого рівня розвитку пізнавальної самостійності в студентів з урахуванням 

індивідуальних особливостей кожного студента, дуже складно. 

У той же час дослідження педагогів і психологів доводять, що в кожній навчальній 

групі можна виділити типологічні групи студентів, що мають близькі індивідуальні 

особливості й приблизно однаковий рівень знань, умінь, навичок, рівень розвитку 

пізнавальної самостійності і т.д. Орієнтація на ці групи дозволяє здійснювати 

індивідуалізоване навчання. 

На підставі проробленого аналізу науково-практичної літератури, можна виділити два 

види врахування індивідуальних особливостей студентів: 1) врахування комплексу різних 

особливостей студентов; 2) врахування якої-небудь окремої особливості. У більшості робіт 

автори виходять із комплексу особливостей, де домінують рівень знань, умінь, навичок і 

пізнавальних здібностей. 

У науково-практичній літературі розглядається два підходи групування студентівів для 

здійснення індивідуалізації навчання: 1) робота з відносно стабільними групами; 2) робота з 

нестабільними групами, тобто в кожному конкретному випадку можна створити групи 

різного складу. Перший спосіб зручний для викладача й економічний у часі. Другий підхід 

незручний в організаційному відношенні й вимагає більше часу, але він більш гнучкий при 

врахуванні індивідуальних якостей студентів у кожному конкретному випадку. 

Ми дотримуємося другої точки зору й вважаємо, що необхідно постійно 

переформовувати групи залежно від результатів роботи студентів. Отже, проведення 

психолого-педагогічної діагностики необхідно проводити в три етапи: 1) стартова 

діагностика; 2) поточна діагностика; 3) підсумкова діагностика. Це дозволяє розглядати 

навчальний процес, процес розвитку пізнавальної самостійності студентів не як масовий, а 

як індивідуальний процес. 

Найпоширенішим видом угрупування у середині навчальних груп є виділення трьох 

основних характеристик студентів: індивідуальні можливості, що мають високі стартов 

можливості;  індивідуальні можливості, що мають середні стартов можливості; індивідуальні 

можливості, що мають низькі стартов можливості. Це необхідно для того, щоб бачити 

динаміку просування й досягнень кожного студента в навчальному процесі, виходячи з його 

стартових можливостей. Отже, як протікання навчального процесу, так і розвиток 

пізнавальної самостійності студентів у його рамках необхідно оцінювати із урахуванням 

індивідуальних особливостей студентів зокрема з урахуванням рівня розвитку пізнавальної 

самостійності. 

Співвідношення стартових характеристик студентів та їх досягнень у навчальному 

процесі включає прогнозування і аналіз поточної ситуації. На етапі прогнозування ми 

припускаємо, що для нормального протікання навчального процесу необхідною стає не 

тільки реалізація стартового потенціалу пізнавальної самостійності студента, але й створення 

умов для його розвитку. Як вважав Л.С. Виготський, «педагогіка повинна орієнтуватися не 

на вчорашній, а на завтрашній день розвитку учня. Тільки тоді вона зуміє викликати в 

процесі навчання до життя ті процеси розвитку, які зараз лежать у зоні найближчого 

розвитку» [12, с. 15]. 

Подібний підхід являє собою прогнозування поетапного перекладу навчальних 

досягнень студентів на найближчий рівень їхнього розвитку. Слід зазначити, що згідно Л.С. 

Виготському, зона найближчого розвитку в кожної людини різна, тому й визначення її 

величини необхідно проводити конкретно в кожної окремої людини [13, с. 28]. 

Одне з головних завдань викладача - не просто оцінити результати діяльності 

студентів, врахувати індивідуальні особливості студентів, а створити умови для розвитку в 

студентів здатності до самоаналізу й самооцінки. Перебудова форм навчального 
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співробітництва, пов'язана зі зміною позицій викладача й студента, саме й приводить до 

можливості самоврядування студентом своєї пізнавальної діяльності. Для того щоб більш 

ефективно, цілеспрямовано розвивати в студентів пізнавальну самостійність, одним з 

напрямків реалізації даної мети повинне бути активне включення студентів у процес 

самодіагностики й актуалізації суб'єктивної позиції студента. 

При визначенні другої педагогічної умови - актуалізація суб'єктивної позиції студента 

за допомогою ініціювання їхньої рефлексії, стимулювання особистісних досягнень і 

включення в особистісно-значиму діяльність ми виходили з того що, у сучасній професійній 

освіті існує гостра потреба у виділенні й формуванні системи ціннісних орієнтації й 

актуалізації суб'єктивних позицій студентів, як основи визначення цілей навчання й розвитку 

певних якостей особистості, у нашому випадку пізнавальної самостійності. 

Суб'єктивна позиція студента, особистісна значимість, мотивація, позитивне ставлення 

до навчання, розвитку в себе пізнавальної самостійності є найважливішою умовою 

активізації навчання, розвитку пізнавальної самостійності студента. Суб'єктивна позиція 

студента - майбутнього фахівця - є внутрішнім механізмом, завдяки якому він здатний 

свідомо сприймати професійні знання, уміння, навички, самостійно усвідомлюючи свої 

потреби, визначати міру й характер власної активності, спрямованої на оволодіння цими 

знаннями, уміннями, навичками. 

Наше дослідження показало, що актуалізація суб'єктивної позиції студента по 

підвищенню значимості розвитку його пізнавальної самостійності на основі 

індивідуалізованого навчання можлива, якщо вона буде актуалізована за допомогою: 

ініціювання рефлексії студентів; стимулювання особистісних досягнень студентів у розвитку 

своєї пізнавальної самостійності; включення студентів у особистісно-значиму для них 

діяльність. 

Аналіз науково-практичної літератури й наше дослідження показали, що актуалізація 

особистісних досягнень по розвитку пізнавальної самостійності студентів, найбільше 

ефективно здійснюється за допомогою ініціювання рефлексії студентів. 

Термін рефлексія розглядається як: форма теоретичної діяльності людини, спрямована 

на осмислення своїх власних дій та їхніх законів [14]; усвідомлення суб'єктом того, як він у 

дійсності сприймається й оцінюється іншими індивідами [3]; здатність і потреба студента 

усвідомлювати свої стани, зіставляти свої завдання, дії й досягати результатів [3]; 

осмислення людиною соціальних реалій у процесі соціалізації на основі життєвого досвіду 

[14]. Отже  перехід досягнень у особистісно-значимі пов'язаний з: 1) бажанням самої 

особистості нових досягнень; 2) переживанням нею позитивних емоцій у процесі реализації 

досягнень; 3) усвідомленим плануванням і прогнозуванням досягнень; 4) використанням 

минулого досвіду як джерела розвитку; 5) упевненістю особистості у власних силах, 

прийняттям на себе відповідальності за власні дії й рішення; операціональною озброєністю 

особистості [15]. 

У ході нашого дослідження й аналізу науково-практичної літератури ми прийшли до 

наступних висновків, що критеріями актуалізації студентами своїх особистісних досягнень 

по розвитку в себе пізнавальної самостійності виступають: свідомість власних досягненні, по 

розвитку в себе пізнавальної самостійності; зацікавленість у власних досягненнях по 

розвитку в собі пізнавальної самостійності; практична готовність і бажання розвивати в собі 

пізнавальну самостійність. 

Виділяючи наступний аспект формування суб'єктивної позиції студента - включення 

студента в особистісно-значиму для нього діяльність, ми виходили з того, що процес 

суб'єктивного перетворення особистості студента не може бути розглянутий, без вирішення 

діалектичних протиріч, які виникають на різних етапах організації навчального процесу. 

Основним засобом вирішення цих протиріч є діяльність, оскільки вона є тим 

механізмом, що дозволяє перетворити сукупність зовнішніх впливів у властиво розвиваючі 

зміни, у новотвори особистості, «повернути» завдання професійного навчання в 
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«особистісний зміст» діяльності студентів і забезпечити суб'єктивну позицію їхнього 

розвитку [13]. 

Третя педагогічна умова - гнучке використання традиційних та інноваційних методів 

навчання (інтерактивних, програмованих, проблемних) з врахуванням організованих 

типологічних груп. 

Діагностика індивідуальних особливостей студентів і суб'єктивна позиція студентів 

(особистісна значимість, мотивація, позитивне відношення до навчання, розвитку в себе 

пізнавальної самостійності), є підставою для вибору оптимальної індивідуалізованої стратегії 

розвитку пізнавальної самостійності студентів університету. 

Індивідуалізація навчання припускає зміну .навчального процесу: 1) використання 

гнучких організаційних форм, які б враховували індивідуальні особливості студентів; 2) 

визначення різних навчальних засобів, методів навчання, що забезпечують реалізацію 

поставленої мети за допомогою виявлення й структурування досвіду студента, його 

спрямованого розвитку в процесі навчання. 

Висновки. Отже, методика розвитку пізнавальної самостійності студентів на основі 

індивідуалізації навчання може бути діючою тоді, коли вона будується на гнучкому 

застосуванні методів і прийомів, що активізують діяльність самого студента. А використання 

в процесі навчання методів програмованого, проблемного й інтерактивного навчання, 

позитивно впливає на розвиток пізнавальної самостійності студентів, тому що вони 

стимулюють самостійність і творчу активність студентів за рахунок опори на емоції, мотиви, 

індивідуальний досвід людини та ін.. 

Підводячи підсумки, вище сказаному необхідно відзначити, що використання 

різноманітних форм і методів навчання в процесі розвитку пізнавальної самостійності 

студентів на основі індивідуалізації навчання, безсумнівно, забезпечує високу активність і 

самостійність студентів у пізнавальній діяльності. У той же час стихійне використання 

різноманітних форм, методів навчання недоцільно. Необхідний певний їх облік і 

систематизація в процесі навчання. Використовати певні форми й методи навчання для 

розвитку високого рівня пізнавальної самостійності студентів необхідно залежно від 

індивідуальних особливостей, і, зокрема, від рівня розвитку пізнавальної самостійності 

студентов, дотримуючись відповідного комплексу педагогічних умов. 
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ОСВІТНЬО-РОЗВИВАЮЧІ ФУНКЦІЇ СУЧАСНОЇ ПРИРОДОЗНАВЧОЇ 

ОСВІТИ 

 
Модернізація системи освіти потребує дослідження її інноватики як міждисциплінарної 

галузі наукового знання. Основні принципи інноваційної освіти повинні бути покладені в основу 

аналізу нових функцій і нового змісту природознавчої освіти. У рамках нової парадигми 

природознавча освіта може й повинна стати соціально й особистісно значимим чинником, 

завдяки величезному змістовному, пізнавальному, світоглядному й методологічному потенціалу її 

засад. 

Ключові слова: модернізація, система освіти, інноватика, природознавча освіта. 

 

Модернизация системы образования требует исследования ее инноватики как 

междисциплинарной отрасли научного знания. Основные принципы инновационного 

образования должны быть положены в основу анализа новых функций и нового содержания 

природоведческого образования. В рамках новой парадигмы природоведческое образование 

должно стать и личностно значимым фактором, благодаря глубокому содержательному, 

познавательному и методологическому потенциалу его основ.  

Ключевые слова: модернизация, система образования, инноватика, природоведческое 

образование. 

 

Modernization of an education system requires its novation research as interdisciplinary branch of 

scientific knowledge. Fundamental principles of innovation education should be assumed as a basis of 

analysis of new functions and new content of naturalists’ education. In the context of new paradigm 

naturalists’ education should become personally significant factor owing to deep, substantial, cognitive 

and methodological potential of its bases. 

Keywords: modernization, system of education, novation, education of natural scientist. 

 

Постановка проблеми. Різноманітність і багатофункціональність інноваційних 

процесів, що відбуваються в освіті, ставлять перед його учасниками якісно нові завдання. 

Своєчасне, а ще краще випереджальне, усвідомлення й вирішення цих завдань можливо 

тільки на основі глибокого аналізу тенденцій реформування освіти, що назріли та необхідних 

змін її структури, компонентного складу, ієрархії і взаємозв'язків компонентів, на більше 

глибокому рівні, зміни їхніх функцій.  

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Один із ключових результатів 

такого аналізу складається в усвідомленні глибокої зміни функцій природознавчої освіти. 

Обґрунтуванню необхідності й сутності цього виміру і присвячена наша стаття. 

Виклад основного матеріалу. Особливості нинішнього етапу розвитку цивілізації 

пов'язані із загостренням цілого комплексу ключових проблем розвитку суспільства. До них 

відноситься економічна, екологічна, енергетична криза, а також наростання соціальних і 

національних конфліктів. Техногенний тип культури, що спочатку сприяв суспільному 

прогресу, нині активно породжує засоби знищення цивілізації. 

В усьому світі йде пошук нових систем освіти, більш демократичних, диверсифікованих 

і результативних з позицій інтересів особистості й суспільства. Нові вимоги до рівня наукової 

грамотності й освіченості в цілому диктуються інтересами виживання людини як біологічного 

виду та соціального суб'єкта. 

Прагнення перебороти в освіті професійну замкнутість і культурну обмеженість, 

орієнтація на широку й цілісну особистість характерні для всього світового співтовариства. В 

Україні на тлі глибоких соціальних змін з початку дев'яностих років ХХ століття система 

освіти перебуває в стадії реформування. Необхідність реформ викликана, зокрема, тим, що у 

вищій школі по цілому ряду напрямків утворився істотний розрив між глобальними 

потребами суспільства і результатами освіти:, між об'єктивними вимогами часу і загальним 
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недостатнім рівнем освіченості; між професійною орієнтацією і потребою особистості в 

задоволенні різноманітних пізнавальних інтересів; між сучасними методологічними 

підходами до розвинених наук і архаїчним стилем їхнього викладання. 

Спроби модернізації вищої освіти у нас неодноразово запроваджували в шістдесяті - 

восьмидесяті роки. Однак вони не привели до серйозного успіху, оскільки не зачіпали 

концептуальних засад системи освіти. Все це привело в останні роки до появи нової освітньої 

парадигми, у рамках якої відбувається перегляд орієнтирів і пріоритетів: із примата 

прагматичних знань на розвиток загальної культури й наукових форм мислення; з історичного 

контексту становлення наукового знання на сучасні уявлення про структуру та цілісний зміст 

системи наук [1; 2]. 

Таким чином, акцент пріоритетів освіти повинен бути перенесенй на розвиток 

особистісних якостей учасників освітнього процесу. 

Сформована в минулому система „підтримуючого навчання” (А. Печчеі) уже не 

відповідає вимогам постіндустріальної цивілізації, що формується. Щоб стати творцем і 

організатором соціального життя, людина повинна у процесі освіти розвити здібності до 

проективного погляду на майбутнє. Як відзначив президент Римського клубу А. Печчеі, цього 

можна досягти лише за допомогою інноваційної освіти (4). Самі терміни: інноваційна і 

традиційна освіта, ідея їх альтернативності були запропоновані групою вчених у доповіді 

Римському клубу в 1978 році, який звернув увагу світової наукової громадськості на факт 

неадекватності принципів традиційної освіти вимогам сучасного суспільства до особистості й 

до розвитку її пізнавальних можливостей. Інноваційна освіта трактувалося як орієнтована на 

створення готовності особистості до швидко наступаючих змін у суспільстві, як готовність до 

невизначеного майбутнього за рахунок розвитку здібностей до творчості, до різноманітних 

форм мислення, а також здатності до співробітництва з іншими людьми [4, С. 6-7]. 

Нова освітня парадигма як пріоритет вищої освіти саме й розглядає орієнтацію на 

інтереси особистості, адекватні сучасним тенденціям суспільного розвитку. 

Головним гуманістичним змістом соціального розвитку в сучасних умовах стає 

утвердження ставлення до людини як вищої цінності буття, злиття суспільних і особистих 

інтересів, створення умов для вільного розвитку кожної людини. 

Людина як самоціль розвитку, як критерій оцінки соціального прогресу являє собою 

гуманістичний ідеал перетворень, що відбуваються в країні. Поступальний рух до цього 

ідеалу пов'язаний з гуманізацією життя суспільства, у центрі планів і турбот якого повинна 

стояти людина зі своїми запитами, інтересами, потребами. 

Гуманізація як похідна від поняття «гуманізм» і «гуманність» виступає соціально-

ціннісною та морально-психологічною основою громадського життя, відносин між людьми. У 

цьому зв'язку вона характеризує й ціннісні аспекти освіти як суспільного явища. Гуманізація 

освіти відповідно може бути розглянута як найважливіший соціально-педагогічний принцип, 

що відбиває сучасні суспільні тенденції в побудові й функціонуванні системи освіти [3, С. 

62]. 

За всіма цільовими функціями гуманізація освіти є умовою (фактором) гармонійного 

розвитку особистості, збагачення її творчого потенціалу, росту сутнісних сил і здібностей. 

Гуманізація освіти припускає реально функціонуючу систему, що забезпечує єдність 

безперервного загальнокультурного, соціально-морального і професійного розвитку 

особистості з урахуванням індивідуальних запитів і суспільних потреб. 

Освіту можна вважати особистісно орієнтованою, якщо з її допомогою вдається 

вирішити наступні завдання: 

- гармонізувати відносини людини із природою через освоєння сучасної наукової 

картини світу; 

- стимулювати інтелектуальний розвиток і збагачення мислення через освоєння 

сучасних методів наукового пізнання; 

- сприяти успішній соціалізації особистості через занурення в існуючу культурну, у 

тому числі техногенне й комп’ютеризоване середовище; 
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- навчити людину жити в умовах насиченого й активного інформаційного середовища, 

створити умови й передумови для безперервної самоосвіти, для особистісного й професійного 

росту та для здійснення самореалізації; 

- створити умови для набуття нового рівня наукової та функціональної грамотності, 

для одержання фундаментальної базової освіти, яка дозволяє швидко й безболісно 

переключатися на суміжні галузі професійної діяльності в умовах зростаючих тенденцій 

інтегративного розвитку науки і техніки. 

Нова парадигма вищої освіти організаційно втілюється в багаторівневість і 

диверсифікованість. Однак змістові і технологічні компоненти відновлення освіти ще до 

кінця не відпрацьовані, а тому вимагають глибокого вивчення й психолого-педагогічного 

обґрунтування, без якого нові починання ризикують залишитися більш-менш успішними 

емпіричними вкрапленнями в систему традиційної освіти. 

Основні принципи інноваційної освіти можуть і повинні бути покладені в основу 

аналізу нових функцій і нового змісту природознавчої освіти. У рамках нової парадигми 

природознавча освіта може й повинна стати соціально й особистісно значимим чинником, 

завдяки величезному змістовному, пізнавальному, світоглядному й методологічному 

потенціалу її засад. 

Нова парадигма природознавчої освіти, спираючись на її концептуально нові засади, 

повинна, разом з тим, сприяти виходу на якісно новий рівень найважливішої характеристики 

сучасної освіти -  її цілісності. 

Насамперед, необхідно констатувати, що існують певні міфи із приводу поділу функцій 

природознавчої і гуманітарного освіти. Довгий час, як відзначає директор інституту філософії 

РАН B.C. Стьопін, у нас складалось уявлення, що світоглядна підготовка - це справа 

суспільних наук, а природничі науки - це професійна підготовка, що неправильно в принципі 

[5, С. 56].  

Порівнюючи типи цивілізаційного розвитку, B.C. Стьопін підкреслює, що кожен з них 

характеризується особливостями відповідного йому типу культури. Ці особливості виражені 

системою фундаментальних цінностей і світоглядних орієнтирів, які можуть модифікуватися 

й варіюватися в різних національних культурах, проте зберігаючи ряд загальних ознак як 

глибинний інваріант [6, С.4]. 

Питання про пошуки нових орієнтацій, нових цінностей сучасної техногенної цивілізації 

зараз постало дуже гостро. Саме у цьому типі цивілізаційного розвитку науки про природу 

відіграють особливу роль. Вони не лише забезпечують технологічний прогрес, вони 

формують менталітет людей, глибинні структури мислення і. таким чином, реалізують свої 

гуманітарні функції. Природничі науки формують особливий тип раціональності, 

раціональності критично-аналітичної [5, С.57]. 

Критично-аналітична раціональність, властива природознавчому знанню, важлива для 

світоглядних орієнтацій сучасної людини. Вона привчає людей до усвідомлення відносності 

систем відліку й суджень, до обґрунтованого, а не підказаному емоціями шляху пошуку 

рішень, до з'ясування обмеженості й модельності наших уявлень про світ, до нових уявлень 

про об'єктивність наукового знання й одиничності «правильного» рішення, до розуміння 

додатковості й альтернативності як природних, так і соціальних факторів. 

Інакше кажучи, це дуже важливий для сучасного світу, для сучасного рівня культури 

спосіб мислення. Якщо обмежити цей тип раціональності, що зараз і відбувається, то наслідки 

можуть бути найнеприємніші. 

Аналізуючи й узагальнюючи зміст подій, що відбуваються, можна стверджувати, що 

цивілізація й (культура) сьогодні зобов'язані саме природничим наукам новим змістом 

пізнання. На зміну примітивному антропоцентризму, уявленням про знання, які народжує 

якийсь сторонній спостерігач, приходить розуміння загального взаємозв'язку. 

Прийняття діалектики цілісності, включеності людини в систему - одне з найбільших 

наукових досягнень сучасного природознавства й цивілізації в цілому [7, С.67]. 



 263 

Ідеї, які в рафінованому вигляді були сформульовані в природознавстві мають 

загальнолюдське значення. Підкреслюючи це, Моісєєв М.М. сподівається, що «...коли-небудь 

філософи зрозуміють, що вивчення проблеми Людини варто починати не з вивчення 

філософії екзистенціалізму й психоаналізу, яким цивілізація також зобов'язана багато чим, а з 

вивчення висловлень Н.Бора - одного з найбільших мислителів XX століття (поряд з 

Ж.А.Пуанкаре, В.Вернадським, М.Хайдеггером), з вивчення принципів еволюціонізму та 

біосферно-ноосферної концепції. Адже всі цивілізаційні кризи сьогодення й майбутнього 

неможливо вирішувати поза парадигмою цілісності - цілісності суспільства, цілісності 

біосфери й, найімовірніше, цілісності Світобудови» [7, с.65-66]. 

Значний внесок у пізнання, розуміння й пояснення сучасного світу вносить синергетика 

- новий міждисциплінарний напрямок наукових досліджень [8]. Синергетичні дослідницькі 

програми останнім часом виходять далеко за межі природознавчого знання, своєї первісної 

сфери застосування. І це не випадково. Синергетика орієнтована на те, щоб виявити закони 

еволюції й самоорганізації складних систем будь-якої природи, незалежно від природи 

складових їхніх елементів. У синергетиці виникає ціла серія нових парадоксальних ідей, 

образів і уявлень, по суті справи, філолофсько-світоглядного характеру, що дає підстави 

говорити про становлення якогось нового синергетичного бачення світу. Цей світ відкритий і 

складноорганізований, він не „став”, а „становиться”, безупинно виникаючий і змінюваний 

[8]. 

Синергетичне бачення світу припускає, що фізична, соціальна й ментальна реальність є 

нелінійною й складною. Цей істотний результат синергетичної епістемології спричиняє 

серйозні наслідки для нашої поведінки. „Слід ще раз підкреслити, що лінійне мислення може 

бути небезпечним у нелінійній складній реальності... Ми повинні пам'ятати, що політику й 

історію монокаузальність може вести до догматизму, відсутності толерантності й фанатизму. 

Синергетичний підхід до вивчення складних систем дає шанс запобігти хаосу в складному 

нелінійному світі й використати креативні можливості синергетичних ефектів” [8, С.21]. 

Таким чином, корінне перетворення наукової картини світу на основі досягнень 

синергетики вносить істотно нові моменти в засади наукового пошуку й впливає на всю 

сучасну культуру, даючи можливість по-новому розглядати проблему взаємозв'язків 

природознавчого і гуманітарного знання в сучасних умовах. 

Однією з вузлових загальноцивілізаційних проблем називає М.М.Моісєєв 

взаємовідношення природних і гуманітарних наук [7, С. 174]. Підкреслюючи, що сфери 

природознавчого і гуманітарного знання тісно переплетені між собою, він вважає 

помилковим і шкідливим для сучасної цивілізації їхнє протиставлення .. Імовірно, поділ 

науки про природу й науку про дух, що здійснив у свій час Дильтей, було справедливо для 

XIX ст. і, можливо, для першої половини XX ст. Але зараз воно втратило свій зміст. 

Можна констатувати, що сучасний синтез досягнень різних наук протікає в умовах, коли 

все більшу роль у науковому пізнанні починають відігравати великі комплексні програми і 

проблемно-орієнтовані міждисциплінарні дослідження. 

Ця тенденція набула в науці кінця XX ст. чітко виражені риси, особливо у зв'язку з 

появою як об'єктів дослідження складних, часто унікальних комплексів, вивчення яких 

припускає спільну роботу фахівців різного профілю. 

Сучасне природознавство має справу з об'єктами, котрі так чи інакше зачіпають людське 

буття, і теза про „ціннісну нейтральність” знання усе більше стає неадекватним рівню його 

сучасного розвитку. 

Таким чином, наприкінці XX сторіччя виникли принципово нові тенденції розвитку 

наукового знання, які привели до відтворення загальнонаукової картини світу як цілісної 

системи наукових уявлень про природу, людину й суспільство [6, 7, 8; 9]. Ця система уявлень, 

що формується на базі принципу глобального еволюціонізму, стає фундаментальною 

дослідницькою програмою науки на етапі інтенсивного міждисциплінарного синтезу знань. 

Насамперед варто виділити ті принципово нові ідеї сучасної наукової картини світу, які 

стосуються уявлень про природу й взаємодію з нею людини. Ці ідеї не вписуються в 
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традиційне для техногенного підходу розуміння природи як неорганічного світу, байдужного 

до людини, і розуміння ставлення до природи як до „мертвого механізму”, з яким можна 

експериментувати нескінченно і який можна освоювати вроздріб, перетворюючи його й 

підкоряючи людині. 

У сучасній ситуації формується нове бачення природного середовища, з яким людина 

взаємодіє у своїй діяльності. Вона починає розглядатися не як конгломерат ізольованих 

об'єктів і навіть не як механічна система, але як цілісний живий організм, зміна якого може 

проходити лише в певних межах. Порушення цих меж приводить до зміни системи, її 

переходу в якісно новий стан, що може викликати незворотне руйнування цілісності системи. 

Прагнення розглянути людину в її зв'язку з іншим світом, думаючи про світ як 

органічну цінність, виступає важливим світоглядним орієнтиром, здатним привести до зміни 

традиційних для техногенної цивілізації уявлень про призначення людини і її діяльності. Нові 

світоглядні ідеали ставлення до природи, засновані на новій етиці, що відкидає принцип 

панування над природою, що включає ідею, людини, та прокладає шлях до нового розуміння 

раціональності як діалогу людини з світом. 

Діалог із природою в новому типі раціональності сполучається з ідеалом відкритості 

свідомості до різноманітності підходів, до тісної взаємодії (комунікації) різних 

індивідуальних свідомостей і менталітетів різних культур. 

Врахування перспективних інтересів суспільства й окремої особистості ставить 

відновлення природознавчої освіти в число пріоритетних завдань розвитку системи вищої 

освіти. 

Пошук шляхів удосконалювання природознавчої освіти призвів на початку 90-х років до 

розробки концепції фундаменталізації освіти (О.Суханов, О.Голубєва, О.Савельєв та ін..) 

Завдання фундаментальної освіти - забезпечити оптимальні умови для виховання 

гнучкого й багатогранного наукового мислення, різних способів сприйняття дійсності, 

створення внутрішньої потреби в саморозвитку та самоосвіті протягом всього життя людини. 

Як основа фундаменталізації проголошується створення такої системи й структури 

освіти, пріоритетом якої є не прагматичні, вузькоспеціалізовані знання, а методологічно 

важливі, довго живучі й інваріантні знання, що сприяють цілісному сприйняттю наукової 

картини навколишнього світу, інтелектуальному розквіту особистості і її адаптації в 

соціально-економічних і технологічних умовах, які дуже швидко змінюються [10; 11]. 

Фундаментальна освіта повинна бути цілісною, для цього окремі дисципліни 

розглядаються не як сукупність традиційних автономних курсів, а інтегруються в єдині цикли 

дисциплін, зв'язані загальною цільовою функцією й міждисциплінарними зв'язками.  

Основну мету природознавчої підготовки студентів-гуманітаріїв слід розглядати як 

розкриття змісту цілісного світогляду на основі міждисциплінарного синтезу й еволюційно-

синергетичної парадигми. Вона реалізується в процесі: 

- формування раціонального стилю мислення; 

- використання природознавчого методу пізнання природи й суспільства; 

- досягнення синтезу історико-наукового, філософського, природознавчого і 

гуманітарного знання; 

- відтворення фізичної картини світу і її еволюції в процесі пізнання та формування 

уявлень про ідеї самоорганізації як нового світогляду; 

- усвідомлення причин зміни парадигми наукового мислення [67, С.27-28]. 

Таким чином, при розробці дидактичних моделей реалізації гуманітаризації освіти варто 

брати до уваги, що в сучасних умовах особливо затребуваний той тип знання, що перетворює 

завдання організації великої кількості предметної інформації в легко доступну для огляду 

систему змістів. Саме змістів, а не форм, як це робиться зараз у всіх науках. 

Завданням сфери освіти людини є створення максимальних умов для розкриття цього 

істинно людського, орієнтованого на цілісну організацію свідомості, і тому суто 

гуманітарного знання у всіх фундаментальних предметних областях, а не тільки в 

гуманітарних предметах [10, С.40]. 
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Висновки. Отже, у сучасній освіті природознавство повинне виконувати взаємозалежні 

й взаємообумовлені функції, зокрема: 

1) загальноосвітню, що припускає формування сучасної загальнонаукової картини світу, 

уточнення й конкретизацію її специфічних рис, систематизацію й узагальнення знань по 

найважливіших напрямках розвитку сучасної науки як особливої сфери культури, 

взаємодіючої з іншими її сферами; 

2) світоглядну, котра включає формування цілісної, багаторівневої, складно 

організованої системи поглядів і уявлень про єдність світу й місце людини в цьому світі, що 

визначає відношення людини до світу, до інших людей і самої себе, що формує раціональну, 

адекватну й відповідальну орієнтацію людини у природі та соціумі; 

3) методологічну, що припускає оволодіння сучасними методами виявлення і наукової 

постановки проблем, пошуком або розробкою методів їхнього вирішення, умінням оцінити 

знайдені рішення з позицій вірогідності, можливості підтвердження їхньої точності й 

оптимальності, і, у цілому, організації й побудови практичної діяльності людини в динамічно 

мінливих соціокультурних умовах; 

4) інтегративну (загальнокультурну), що орієнтує на обґрунтування закономірного 

об'єднання досягнень природних і гуманітарних наук на основі сучасної загальнонаукової 

картини світу й інших сфер культурної творчості, що формує нові універсалії культури й нові 

системи ціннісних пріоритетів нетрадиційних стратегій людської життєдіяльності. 
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(Національна академія прокуратури України) 

 

МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

 ПРОКУРОРСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ 
 

Статтю присвячено актуальній проблемі сучасної вищої професійної школи: створення 

системи ефективної підготовки прокурорів й військових прокурорів зокрема, на базі 

магістратури спеціалізованого навчального закладу. На основі аналізу результатів проведеного 

дослідження автор пропонує використовувати двоступеневу модель та наголошує на 

необхідності здійснювати  спеціалізовану професійну підготовку на основі професіограми 

(кваліфікаційної характеристики) випускника магістратури. 

Ключові слова: спеціалізована професійна підготовка прокурора, особливості діяльності 

військового прокурора, професіограма випускника магістратури, двоступенева модель 

професійної підготовки  

 

Статья посвящена актуальной проблеме современной высшей профессиональной школы: 

созданию эффективной системы подготовки прокурорских работников и в частности военных 

прокуроров, на базе магистратуры специализированного учебного заведения. На основе анализа 

проведенного исследования автор предлагает использовать двухступенчатую систему, а также 

подчеркивает важность использования профессиограммы выпускника магистратуры в процессе 

проведения специализированной профессиональной подготовки.  

Ключевые слова: специализированная профессиональная подготовка прокурора, 

особенности деятельности военного прокурора, профессиограмма выпускника магистратуры, 

двухступенчатая система подготовки.  

 

The article deals with the important problem connected with creating an effective system of public 

prosecutors training in specialized educational institutions. Due to the result of the scientific research the 

author proposes to use as well as professional characteristics of future prosecutor as the basis for his 

professional development.  

Keywords: specialized professional training of public prosecutors, peculiar features of military 

prosecutor’s activity, professional characteristics of future prosecutor, the two – stage system of training.. 

 

Правоохоронна діяльність прокуратури спрямована на утвердження та забезпечення 

таких демократичних цінностей, як права і свободи людини, законність та правопорядок, 

реалізацію принципу верховенства права у будь-якій галузі суспільного життя. 

Відповідно до покладених на них функцій органи прокуратури й військові зокрема, 

захищають у межах своєї компетенції права й свободи громадян на засадах їх рівності перед 

законом, незалежно від раси, національного чи соціального походження, мови, освіти, 

ставлення до релігії, політичних переконань, службового чи майнового стану та інших ознак.  

Діяльність військових прокурорів є складною і специфічною оскільки військові 

прокуратури здійснюють нагляд за додержанням законів органами управління військових 

об'єднань, з'єднань, частин, підрозділів, установ і військових навчальних закладів; 

посадовими особами Збройних Сил України, Прикордонних військ України, Управління 

державної охорони, Служби безпеки України та інших військових формувань, дислокованих 

на території України, а також за виконанням законів при провадженні дізнання та 

попереднього слідства, яке здійснюється в цих установах і формуваннях.  

Відповідно до статті 46і Закону України „Про прокуратуру” військовими прокурорами і 

слідчими призначаються громадяни України з числа офіцерів, які проходять військову 

службу або перебувають у запасі та мають вищу юридичну освіту.  

На нашу думку, перед призначенням на посаду військові прокурори та слідчі мають 

пройти курс спеціалізованої професійної підготовки, оскільки специфіка професійної 

діяльності прокурорського працівника пов’язана з виконанням професійно складних та 

соціально відповідальних функцій, які вимагають не тільки досконалого володіння суто 
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спеціальними юридичними  вміннями та навичками, а й достатньо високого рівня 

професійно особистісного розвитку та морально – етичної підготовки.  

Отже, тема якісної спеціалізованої підготовки кадрів для прокуратури України є дуже 

актуальною.  

Проблеми вдосконалення професійної підготовки майбутніх працівників 

правоохоронних органів та прокуратури зокрема розглядались у статтях таких вчених, як А.І. 

Алексєєв, М.М. Бурбика, О.М. Бандурка, А.А. Деркач, В.В. Долежан, В.В. Леоненко, В.В. 

Остапчук, В.П. Сальников, Г.П. Середа, В.В. Сухонос, О.М. Толочко, Г.Х. Яворська та ін.  

До психологічних особливостей діяльності прокурора, в тому числі військового, перш 

за все відноситься жорстка правова регламентація праці, яка підпорядковує його діяльність 

нормам закону, що значно підвищує відповідальність працівника прокуратури за свої 

рішення та дії. 

Наступною характеристикою є владний, обов’язковий характер  повноважень, 

застосування яких вимагає уміння користуватися владою у межах норм закону, суспільної 

моралі та професійної етики. 

Далі слід підкреслити екстремальний характер професійної діяльності прокурора, яка 

пов’язана з великим психічним навантаженням через дії в умовах конфліктних ситуацій, 

великої кількості контактів з представниками різних верств населення, ненормованого 

робочого дня, дефіциту часу для оперативного вирішення нестандартних професійних 

завдань.  

Процесуальна самостійність та високий рівень персональної відповідальності за свої дії 

та рішення також вимагають від особистості прокурорського працівника інтенсивної 

мобілізації інтелектуальних, психічно – вольових та моральних властивостей. 

Такі особливості професійної діяльності працівника прокуратури, як владний характер 

повноважень та процесуальна самостійність у прийнятті рішень є найбільш небезпечними 

для морально не підготовленої та особистісно незрілої людини.  

Cучасні вищі юридичні навчальні заклади, які готують  прокурорів на рівні бакалавра 

та спеціаліста, не звертають належної уваги на питання професійного становлення 

майбутнього фахівця, не мають чіткої моделі його розвитку, не працюють над 

вдосконаленням навчальних та виховних програм, що у деяких випадках може стати 

причиною не тільки професійної некомпетентності, а й особистісної або професійної 

деформації майбутнього прокурорського працівника. 

На нашу думку, ключова роль в процесі становлення особистості професіонала 

належить періоду навчання у вищому навчальному закладі, під час якого розпочинається 

активне формування особистості та закладаються основи ефективності його майбутньої 

професійної діяльності.  

Відповідно до специфіки діяльності Національної академії прокуратури України 

завданням нашого дослідження є визначення структури, змісту та методів їх поетапного 

розвитку особистості майбутнього прокурора в умовах магістратури, оскільки саме на цьому 

етапі в рамках базової професійної підготовки розпочинається формування професійної  

компетентності  фахівця.  

Зарубіжний досвід свідчить, що в більшості країн Європи і суддя, і прокурор 

обов’язково є магістрами права. Найбільш поширена модель їх підготовки через 

спеціалізовані навчальні заклади. Випускник навіть кращого університету не зможе одразу 

стати суддею або прокурором, в тому числі військовим. Для цього потрібно пройти 

додаткове спеціалізоване навчання тривалістю від 18 до 31 місяця.  

 Змішана модель вищої професійної освіти передбачає двоступеневу підготовку 

фахівця та значно полегшує процес його професійного виховання. Перший ступінь – це 

набуття загальних юридичних знань у вищому навчальному закладі. Другий ступінь охоплює 

навчання у спеціалізованій магістратурі. Саме таким шляхом відбувається професійна 

підготовка майбутнього прокурорського працівника у Національній академії прокуратури 

України.   
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Слід зазначити, що в Академії з великої кількості навчальних дисциплін 17 

безпосередньо присвячені прокурорській спеціалізації. Їх викладання здійснюється особами, 

які мають досвід роботи в органах прокуратури.  

Теоретична підготовка майбутніх прокурорів чергується з постійно діючим 

прокурорським практикумом у районних прокуратурах міста Києва. Це забезпечує набуття 

практичних навичок і вмінь. Магістранти також проходять переддипломне стажування 

протягом 6 місяців на відповідних посадах у прокуратурах. 

Протягом кількох років в Академії проводиться дослідження, присвячене визначенню 

професійно-значущих якостей та ціннісних орієнтацій працівників прокуратури, під час 

якого було опитано керівників обласних та районних прокуратур, педагогічний склад 

Академії, а також прокурорів, слідчих, помічників прокурорів та магістрантів академії. 

Під час проведення дослідження з метою визначення професійно значущих якостей 

майбутніх працівників прокуратури, які можливо розвинути у студентів магістратури 

Академії, ми опитали керівників обласних прокуратур, прокурорів – практиків та викладачів 

академії прокуратури.  

З урахуванням аналізу отриманих даних було складено професіограму випускника 

магістратури Національної академії прокуратури України, яка містить різні рівні щодо 

формування особистості майбутнього прокурора та значно вдосконалено модель 

професійного виховання прокурорського працівника.  

Таким чином, підготовку прокурорських працівників і військових прокурорів зокрема 

необхідно проводити в магістратурі спеціалізованого навчального закладу.  

Спеціалізована професійна підготовка прокурора має відбуватись з урахуванням 

професіограми (кваліфікаційної характеристики) випускника магістратури.  
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ОРТОФОТОПЛАНІВ 

 ПРИ ОНОВЛЕННІ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 
У роботі обґрунтовано можливість та ефективність використання матеріалів 

дистанційного зондування при оновленні планів землеустрою. Наведено практичний приклад 

застосування ортофотопланів при уточненні метричних характеристик смуг відведення 

автомобільних доріг. 

Ключові слова: ортофототрансформування, ортофотоплан, дешифрування, векторне 

зображення, растрове зображення, план землеустрою, графічний оверлей, смуга відведення. 

 

В работе обусловлено возможность и эффективность использования материалов 

дистанционного зондирования при обновлении планов землеустройства. Приведено 

практический пример использования ортофотопланов при уточнении метрических 

характеристик полос отвода автомобильных дорог. 

Ключевые слова: ортофототрансформирование, ортофотоплан, дешифрирование, 

векторное изображение, растровое изображение, план землеустройства, графический оверлей, 

полоса отвода. 

 

In the article the  possibility and efficiency of the use of remote sensing contingently materials at 

the update of survey plans are contingently. The practical example of the use of orthophotoplans at 

clarification of metrical descriptions of right-of-way of highways is resulted. 

Keywords: orthophototransformation, orthophotoplan, decoding, vector image, bitmap image, 

survay plan, graphic overlay, right-of-way. 

 

Вступ. В контексті підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату 

Європи з футболу у 2012 року, крім організаційних, надзвичайно гострими є питання 

розбудови матеріально-технічної бази та інфраструктури проведення спортивного форуму 

такого рівня. Кабінетом Міністрів України було розроблено Програму підготовки і 

проведення ЄВРО-2012, в якій визначено пріоритетні напрями та першочергові заходи, що 

реалізуються структурними підрозділами міністерств і відомств країни. 

У Програмі відмічено, що основними за складністю та найбільш значними за вартістю 

об'єктами щодо підготовки і проведення в Україні ЄВРО-2012 є об’єкти лінійного 

будівництва – автомобільні та залізничні шляхи сполучення. До об’єктів підвищеної уваги 

Укравтодору були віднесені автомобільні дороги: М-06 Київ – Чоп; М-07 Київ – Ковель – 

Ягодин; М-02 Кипти – Глухів – Бачевськ; Харків – Красноград – Перещепіно. 

У 2010 році за наслідками домовленостей між українською і польською сторонами на 

українсько-польському державному кордоні додатково відкрито вісім нових міжнародних 

пунктів пропуску. Для забезпечення під'їзду до цих пунктів виконано наступні заходи щодо 

будівництва і реконструкції під'їздних доріг, зокрема: до ПП «Грушів – Будомеж» - 

побудовано 3 км автомобільної дороги (в обхід с.Грушів); до ПП «Ніжанковичі – 

Мальховіце» побудовано 5 км автомобільної дороги (в обхід с.Ніжанковичі); до ПП «Угринів 

– Долгобичув» реконструйовано 4 км автомобільної дороги (в обхід с.Нісмичі); до ПП «Белз 

– Будинін» реконструйовано 2 км автомобільної дороги (в обхід с.Заболоття); до ПП 

«Мшанець – Бандрув» побудувано 3 км автомобільної дороги (Держкордон-Мшанець); до 

ПП «Боберка – Смольник» побудувано 4 км автомобільної дороги (Боберка – Держкордон); 
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до ПП «Адамчуки– Збереж» побудовано мостовий перехід через р. Західний Буг та підходи 

до нього; до пішохідного ПП «Лубня - Волосате» побудувано 5 км автомобільної дороги. 

Постановка проблеми. Створення нових пунктів пропуску зумовлює необхідність 

розширення нацональної мережі автомобільних доріг міжнародного класу, що вимагає 

реконструкції існуючих автошляхів сполучення і приведення їх до європейських стандартів. 

На рис. 1 наведено картосхему автомобільних шляхів сполучення Волинської області, що 

згідно згаданої Програми передбачається використовувати при проведенні ЄВРО-2012.  

 
 

Рис. 1. Будівництво і реконструкція і пунктів пропуску та автомобільних 

 шляхів сполучення 

Будівництво і реконструкція пунктів пропуску: 

А. МАПП "АДАМЧУКИ" (проектний) Б. МАПП "ЯГОДИН" (діючий) В. МАПП 

"УСТИЛУГ" (діючий) 

Реконструкція, ремонт та будівництво автомобільних шляхів сполучення: 

1. М-07 Київ-Ковель-Ягодин  1.1. Обхід м. Ковеля  2. Н-22 Устилуг (напр. м.Любліна)-

Луцьк-Рівне  2.1. Обхід м.Устилуг  2.2. Обхід м. Володимир-Волинський  2.3. Обхід 

м.Луцьк  3. АД "Адамчуки"- смт. Шацьк  4. АД "Адамчуки"- "Ягодин"  5.  М-19 Дманове - 

Ковель - Чернівці  5.1 Обхід смт. Ратне 

 

Перевірка технічної документації переважної більшості об’єктів автодорожного 

будівництва виявила значні відхилення від загальноприйнятих норм, однак і тим небагатьом, 

що апріорі відповідають стандартам, властива невідповідність натурним обстеженням. 

Виконання комплексу топографо-геодезичних робіт для уточнення виконавчої 

документації на значний об’єкт дослідження виявляється економічно неефективним, що 
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зумовлює доцільність пошуку більш оптимальних шляхів вирішення проблеми, одним з яких 

є застосування матеріалів дистанційного зондування, зокрема ортофотопланів. 

Створення ортофотопланів замість векторних карт та побудова векторних шарів у ГІС 

за допомогою геоприв’язаних шейп-файлів сприяє значному вдосконаленню традиційної 

технології картоскладання.  

У XXІ ст. наземні топографо-геодезичні методи знімання остаточно витіснені 

високоефективними і високоавтоматизованими фотограмметричними технологіями 

створення карт. За останнє десятиліття бурхливими темпами розвиваються нові технологічні 

аспекти, що спряє вдосконаленню методів та технологій картографування. 

Традиційно створення векторних карт було кінцевою метою процесу 

фотограмметричного картографування. Впровадження ортофототрансформування у 

практику картографування значно підвищило економічну ефективність та оперативність 

створення карт. Це особливо актуально для України, економічний розвиток якої 

характеризуються інтенсивним зростанням чисельності міського населення, що зумовлює 

необхідність систематичного оновлення карт. Крім забезпечення можливості оперативного 

картографування, не менш важливим є вартісний аспект, оскільки міські адміністрації, 

сільські та селищні ради, як правило, не в змозі профінансувати повний цикл створення карт.  

Вартість створення векторних карт, що використовують 2D процедури (для 

незабудованих територій) або 3D процедури (для забудованих територій) є достатньо 

високою і залежить від вартості затрат праці. Процес створення ортофотопланів особливо 

складний для забудованих територій, оскільки, в такому випадку, геометричні властивості 

ортофотопланів залежать від рельєфу.  

Виклад основного матеріалу. Існує величезна кількість способів трансформування 

аерофотознімків, доцільність застосування яких залежить від складності рельєфу місцевості, 

параметрів аерофотознімків і заданої картографічної проекції. В основу будь-якого способу 

трансформування покладено зміну геометричних властивостей зображення – 

перспективного, афінного або масштабного. Кожне перетворення змінює одні геометричні 

властивості вихідного зображення і водночас зберігає інші. В залежності від типу 

відповідності між координатами точок місцевості вихідного і трансформованого 

аерофотознімків усі способи трансформування поділяють на два види: колінеарні (без 

урахування рельєфу місцевості в межах ділянки трансформування) і корелятивні (з 

частковим або повним урахуванням рельєфу місцевості). Існують різні методичні підходи то 

трансформування аерофотознімків, зокрема: трансформування за зонами, оберненої моделі 

рельєфу місцевості, багатозонального масштабування, аналітичного трансформування, 

ортотрансформування тощо. 

Спосіб ортотрансформування характеризується високою точністю і універсальністю, 

забезпечує геометричне перетворення вихідних аерофотозображень в ортогональну або 

ортографічну проекції, що дозволяє використовувати його при створенні топографічних карт 

за матеріалами аерофотознімань. 

У залежності від виду геометричних перетворень, що використовуються на практиці 

для корегування зображення в межах ділянки проектування, виділяють три групи 

ортотрансформування аерофотознімків. 

Перший спосіб передбачає ортотрансформування без корегування проектованого 

зображення T  і описується загальною формулою: 

   ii MDT  ,                                                                  (1) 

де D  - паралельне перенесення (зсув); M  - масштабне перетворення;   - знак 

послідовного застосування геометричних перетворень; i  - номер аерофотознімка. 

Дві інші групи способів ортотрансформування аерофотознімків відрізняються видом 

геометричного корегування, що використовується для виключення методичної похибки. У 

залежності від форми ділянок проектування використовуються геометричні перетворення 

щодо корегування зображення шляхом просторових перетворень виду: 
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     iiii MMDT  ,                                                          (2) 

що застосовується для видовжених ділянок, довжина яких значно перевищує ширину, 

де   - поворот (обертання);   - знак одночасного застосування геометричних перетворень, 

або: 

     iiii MGMDT  ,                                                       (3) 

де G  - перспективне перетворення (гомологічне перетворення). 

Ортотрансформуванню аерофотознімків, як і будь-якому іншому технологічному 

процесу, властиві похибки, що впливають на геометрію і фотограмметричну якість 

зображення аерофотознімка. З практичної точки зору найбільш доцільною класифікацією 

похибок є класифікація за характером їх виникнення. При використанні даного принципу 

поділу похибки процесу ортотрансформування можна поділити на наступні групи: похибки 

вихідних даних, методичні похибки, інструментальні похибки, похибки оператора, похибки 

внаслідок впливу зовнішнього середовища. 

 

 
 

Рис. 2. План землеустрою ділянки траси Е-85 Ковель-Луцьк (смт. Голоби, 1992 р.) 

 

Точність створення ортофотоплану визначається величинами похибок підготовки 

планової основи, отримання і монтажу аерофотознімків. Похибки планової основи зумовлені 

інструментальними похибками нанесення опорних точок на планшет, похибки монтажу 

ортофотоплану залежать від похибок фіксації контрольних (трансформаційних) точок на 

ортофотознімках і зумовлені похибками їх розпізнавання. Збільшення кількості контрольних 

(трансформаційних) точок підвищує точність орієнтування ортофотоплану і точність 

ортотрансформування в цілому. 

У даному дослідженні, для уточнення метричних характеристик генерального плану 

траси (рис. 2), з метою розширення і реконструкції дорожнього полотна, а також 

благоустрою ділянки Ковель-Луцьк автомобільної дороги міжнародного значення Е-85 

використано ортофотоплани смт. Голоби Ковельського району Волинської області (рис. 3) 
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Рис. 3. Ортофотоплан ділянки траси Е-85 Ковель-Луцьк (смт. Голоби, 2008 р.) 

 

Для уточнення метричних характеристик траси виконано графічний оверлей 

дешифрованого векторного зображення ортофотоплану по растровому зображенню плану 

землеустрою (рис. 4). 

 

                                        
 

Рис. 4. Графічний оверлей ортофотоплану і плану землеустрою ділянки траси Е-85 

Ковель-Луцьк (смт. Голоби) 
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В результаті дослідження виявлено невідповідність ширини смуги відведення на двох 

ділянках (план землеустрою - 39 м і 32 м, ортофотоплан – 36 м і 21 м відповідно), що 

зумовлює необхідність реконструкції та благоустрою даної ділянки автомобільної дороги 

Слід відмітити, що крім уточнення метричних характеристик траси, за допомогою 

дешифрованого ортофотоплану паралельно можна виконати оновлення плану землеустрою, 

що особливо актуально в умовах глобальної економічної кризи. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Сучасний технічний розвиток 

картографії ознаменований переходом від традиційної технології картографування до 

концепції інтегрованих ГІС. Продуктом такої концепції стає не карта, як раніше, а дані з бази 

даних ГІС. 

Виникає можливість комбінування достатньо дешевої ГІС-продукції, зокрема 

ортофотопланів, що зберігаються в базі геоданих у растровій формі з будь-якими векторними 

даними. Комбінація методів знімання, від GPS-вимірювань на місцевості до отримання 

тривимірних фотограмметричних моделей, є ефективним підходом до створення нових і 

оновлення застарілих карт та планів. 
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УДК 551.4.042                                                                        к.г.н. Габчак Н.Ф. (ЗакарпДУ) 

 

КАМ’ЯНИЦЬКИЙ КАР’ЄР ЯК ТЕХНОГЕННА ФОРМА РЕЛЬЄФУ В 

ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

У статті опубліковані матеріали вивчення техногенної форми рельєфу – Кам’яницького  

андезитового кар’єру. Розглянуто його структуру, основні характеристики і негативний вплив 

ведення гірничих робіт відкритим способом на оточуюче середовище. Запропоновано основні 

види рекультиваційних робіт як заходів щодо покращення стану використаних земель.  

Ключові слова: кар’єр, відвали гірських порід, рекультиваційні роботи, досліджувана 

територія. 

 

В статтье опубликованы материалы изучения техногенной формы рельефа – 

Камяницкого андезитового карьера. Рассмотрено его структуру, основные характеристики и 

негативное влияние ведения горных работ открытым методом на окружающую среду. 

Предложено основные виды рекультивационных работ как мероприятия по улучшению 

состояния используимых  земель.  

Ключевые слова: карьер, отвалы горных пород, рекультивационные работы, изучаемая 

территория. 

 

The results of technogenic form of  Kamyanytsky andesit quarry relief investigation are published 

in the article. Its structure, main characteristics and the negative influence of the open mine working on 

the environment are examined. New important  recultivation work aimed at soil renewal is suggested.  

Keywords: quarry, rock-slides, recultivation work, investigated territory. 

 

Вступ. За останні 50 років людина змінила багато складових ландшафту, зокрема 

рослинний і тваринний світ, ґрунти, рельєф території. Апетити людства щодо багатств 

природи зростають з року в рік. Ми все більше видобуваємо з надр Землі корисних копалин, 

забруднюємо поверхневі води, атмосферу, тобто, змінюємо рельєф, який відіграє  важливу 

роль у формуванні екологічного стану території.  

Значне техногенне навантаження на рельєф території Закарпаття спричиняють кар’єри 

та відкриті родовища. Аналіз складеної нами карти розміщення кар’єрів та відкритих 

рудників  свідчить, що у Закарпатській області є 112 кар’єрів та рудників, зокрема у 

Берегівському районі - 17, Великоберезнянському - 2, Виноградівському - 13, Воловецькому 

- 1, Іршавському - 10, Міжгірському – 6, Мукачівському - 11, Перечинському - 6, 

Рахівському - 9, Свалявському - 3, Тячівському - 10, Ужгородському -10, Хустському – 14. З 

них 52 не розробляється або розробляється епізодично. У структурно-тектонічному 

відношенні 14 розташовано в зоні Флішових Карпат, 11 - у зоні Закарпатського глибинного 

розлому, 4 – у Мармарошському кристалічному масиві та 54 в Закарпатському внутрішньому 

прогині. Кар’єрне навантаження практично відсутнє у гірських районах Рахівського, 

Тячівського, Воловецького районів.   Показник щільності кар’єрів і родовищ є високим у 

Берегівському, Виноградівському, Хустському районах (від 0,1 до 0,3 штук/км
2
)  (Габчак, 

2009). Слабка техногенна напруга з показником 0-0,1 штук/км
2
 виокремлює Ужгородський, 

Мукачівський та Перечинський райони. 

Актуальність. Промислова розробка  мінеральної сировини (переважає будівельна) 

призводить до порушення рельєфу, вилучення земельних угідь, пошкодження ґрунтового 

покриву, забруднення довкілля, активізації схилових екзогенних процесів тощо.  

Тому однією із важливих проблем геоморфологічних досліджень є вивчення кількісних 

і якісних характеристик Кам’яницького кар’єру (Ужгородського району), що пов’язані з 

процесами сучасної денудації та процесів рельєфоутворення.  

Головною метою досліджень є аналіз геоморфологічного стану досліджуваного 

кар’єру та вивчення ступеня ураження техногенною діяльністю. 

Наукові засади та методика досліджень. Під сучасними геоморфологічними 

процесами  (СГП) розуміють ті процеси вивітрювання, денудації і акумуляції, за якими 
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можна спостерігати і вимірювати різними методами в даний час, або ж процеси, про вид і 

інтенсивність яких ми можемо судити більш або менш точно за історичними матеріалами 

(Тимофеев, 1974).  

Кар’єри – одна з форм рельєфу техногенного походження. Генезис кар’єрів зумовлений 

видобуванням певної корисної копалини відкритим способом. Кар’єри створюються 

людиною здавна. Початок цього процесу поклала будівельна промисловість – потреба в 

будівельному камені, а з початком промислової революції кар’єрний спосіб добування 

корисної сировини стає найдешевшим і більш простим, визнається одним з головних у 

гірничо-видобувній галузі. 

Належність кар’єрів до техногенного рельєфу зумовлено застосуванням технології і 

техніки для розкриття земної поверхні та виймання із земної кори певного об’єму гірської 

маси. З останнім пов’язано виникнення на поверхні Землі западин. Під час промислової 

роботи кар’єру, а особливо після його закриття, він перебуває під впливом суто природних 

екзогенних геоморфологічних процесів. Тому поверхня кар’єрів ускладнюється 

посттехногенними формами. 

Для класифікації кар’єрів виділяють такі показники, як будова і складність, глибина, 

форма, місце розташування, замкненість та вид мінеральної сировини, що видобувається  [7]. 

Класифікація за будовою і складністю. За цим показником кар’єри поділяють на дві 

групи – прості та складні.  Прості складаються з двох основних морфологічних елементів – 

днища, бортів (схилів) у вигляді обривистого або крутого уступу і бровки борту, звідки 

кар’єр безпосередньо і починається. Днище може бути рівним або погорбованим (із 

западинами – ямами). До простих кар’єрів приурочене видобування малопотужних осадових 

порід – глин, пісків, суглинків та іноді вапняків. Складні кар’єри, на  відміну від попередніх, 

мають терасовані борти. До кар’єрних терас (берм) входить нахилений майданчик, бровка 

тераси, обривистий або крутий уступ та  підніжжя. Крутизна уступів і висота терас 

визначаються фізико-механічними властивостями гірських порід. Для пухких осадових 

відкладів висота уступів становить 10-12м, кут уступу – 30-35 градусів. Для скельних порід 

та руди, відповідно, 15м і до 55-60 градусів . Ширина кар’єрних терас дорівнює 12-15м з 

дорогами, без доріг - до 5м. Кількість терас залежить від глибини самого кар’єру. До системи 

складних кар’єрів відносять також робочі видобувні майданчики, які знаходяться на бортах. 

Ширина їх коливається в межах 35-75м. Складні кар’єри мають по два або кілька робочих 

майданчиків. Днище складних кар’єрів, як правило, вирівняне та звужене, тому переважна 

частина площі поверхні припадає на борти. 

Класифікація за глибиною. За цим показником кар’єри поділяють на 4 групи: 

1) неглибокі – до 50м глибини; це переважно піщані, глинисті, іноді вапнякові кар’єри; 

2) середні – глибина 50-150м – гранітні, рудні та залізорудні кар’єри; 

3) глибокі – 150-250м глибини; 

4) надглибокі – глибина від 250м і більше. 

Глибина кар’єрів визначається потужністю родовища корисної копалини, її видом, 

технологією видобування, тривалістю промислової експлуатації та рентабельністю відкритих 

розробок. 

Класифікація за формою в плані: округлі, видовжені, серцеподібні, яйцеподібні, 

овальні, неправильні. Просторова форма кар’єру залежить від геологічних умов залягання 

мінеральної сировини, а тому визначається геоструктурно. 

Класифікація за місцеположенням. Стосовно великих форм рельєфу всі кар’єри можуть 

бути поділені на гірські, передгірні та рівнинні. Але такий підхід є неповним без аналізу 

територіального розміщення кар’єрів на локальному рівні. Так, за цим показником кар’єри 

можна поділити на 3 типи: 

1) вододільні – розташовані в межах вододілів та привододільних схилів, 

2) схилові – на схилах річкових долин або балок, хребтів або пагорбів; 

3) донні – на днищах великих балок, заплавів річок. 
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Вододільні кар’єри в плані мають замкнений характер разом з однією або кількома 

в’їзними траншеями. До них необхідно віднести, наприклад, залізорудні, гранітні та великі 

рівнинні вапнякові кар’єри. Подібною організацією вирізняються і донні кар’єри. Форма 

схилових кар’єрів – незамкнена. Переважно ниркоподібна чи неправильна, зовнішнім боком 

вони відкриваються до навколишньої території. Схилові кар’єри рідко великі, здебільшого це 

невеликі утворення з видобуванням будівельних матеріалів: вапняків, піску, глин, суглинків, 

каменю. 

Класифікація за замкненістю. Випливає з логіки попередніх міркувань. За замкненістю 

контуру виділяються два типи кар’єрів  –  замкнені і незамкнені. 

Класифікація за видом мінеральної сировини, що в них добувається. На території 

України можна виділити такі типи кар’єрів: залізорудні, кам’яні, вапнякові, вугільні, піщані, 

глинисті, суглинкові. 

Після закладання кар’єру і, особливо, після закінчення його експлуатації відбуваються 

процеси саморозвитку цієї форми рельєфу. У межах кар’єру спостерігаються суто природні 

явища рельєфоутворення екзогенного походження, пов’язані з дією рухливої води, вітру, 

вивітрюванням та гравітаційної енергії. Ці процеси є побічними, вони незапрограмовані, 

можуть вважатися посттехногенними, бо накладаються на поверхню кар’єру. Посттехногенні 

форми виникають переважно на бортах кар’єрів. 

Найбільш характерними формами посттехногенного рельєфу в карє’рах  є зсуви. 

Обвальні та осипні схили на бортах, конуси осипання та обвалення скельних порід на днищі 

біля підніжжя бортів кар’єра, а також на поверхні кар’єрних терас. Наявними є водно-

ерозійні та водно-акумулятивні форми – борозни і рівчаки з конусами виносу. У своєму 

саморозвитку кар’єри зберігають тенденцію до заповнення наносами, що супроводжується 

нівелюванням їхньої поверхні. 

Вивчення кар’єрів має велике ландшафтознавче, геоекологічне та прикладне значення. 

У межах кар’єрів формуються специфічні антропогенні ландшафти після відпрацювання  

кар’єри можуть бути вдруге використані в різних напрямах – від рекреаційного (створення 

водоймищ) до заповнення відходами виробництва та відвальними масами [7].   

Основні методи досліджень – польові спостереження (візуальні та інструментальні), які  

проводились з метою вивчення геоморфологічного стану  Кам’яницького родовища і збору 

фактичного матеріалу. 

Під час візуальних спостережень було оглянуто і описано рельєф навколо кар’єра, 

замальовано оголені відслонення гірських порід, описано їх фізичні властивості.   

Позитивом є те, що  проаналізовано  аерофотознімки 80-х років, які дали   просторове 

уявлення про ту площу і обсяг видобувних робіт в той період і можливість порівняти з 

сьогоденням. 

Фактично наземні маршрути можна поділити на три основні етапи: 1) попередній; 2) 

основний; 3) заключний. 

Попередній  етап за короткий термін часу дозволив зібрати дані про загальний характер 

рельєфу кар’єру і умови роботи в ньому, прохідність, прояв сучасних екзогенних процесів, 

потужність пластів породи тощо. 

Основні маршрути були здійснені з метою планомірної зйомки району, корекції 

намічених маршрутів, вибору місця для детального вивчення. 

Заключні маршрути здійснені з метою підсумування і узагальнення результатів 

проведених польових робіт, перевірка і уточнення висновків, складеної картосхеми, 

фотографування тощо. 

Відмітимо, що велика кількість методичних прийомів, сукупність геоморфологічних 

досліджень забезпечило детальну еколого-геоморфологічну характеристику території 

досліджень з визначенням форм техногенного рельєфу, а також оцінкою просторового 

поширення сучасних геоморфологічних процесів. 

Результати досліджень та їх обговорення. Розробка каменю на території с. Кам’яниця 

почалася ще з 1880 року. За будовою і складністю Кам’яницький кар’єр відноситься до 
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складних. Він має терасовані борти-уступи. Станом на 2010 рік кар’єр представляє собою 

виробітку, складену з 14 уступів, з яких 5 пройдено по нижньому прошарку андезитів, який є 

основною товщею корисних копалин. 3 уступи нарізані по прошаркам корисних копалин, які 

вміщені в тілі пустих порід. Потужність прошарків мінлива, потоки андезитів невитримані, і 

добути з них якісну сировину для вироблення щебеню дуже складно. 6 уступів пройдено по 

пустим (розкривним, вскришним) породам. Таким чином, кар’єр складається з 8 добувних і 6 

розкривних уступів. Висота уступів у кар’єрі – 15м, максимально допустима – 18м. Площа 

кар’єру за верхньою бровкою вскришного уступу з урахуванням відробленої частини та 

існуючих доріг складає 42,3га [10]. 

За глибиною Кам’яницький кар’єр відноситься до глибоких. Абсолютна відмітка дна 

кар’єру – 133м, найвища відмітка в межах розвіданої ділянки – 311м,  отже різниця складає 

178м. 

За формою кар’єр є видовженим і його розміри складають по верхній частині з 

південного заходу на північний схід 840-900м, а з південного сходу на північний захід – 420-

480м; у нижній частині – відповідно 740-800 та 300-400м. 

Щодо фізико-географічного розташування, він є гірським і знаходиться на південному 

схилі гори Дрінової. Його форма незамкнена. За видом мінеральної сировини його відносять 

до кам’яних-андезитних. 

В результаті промислової розробки кар’єру утворюється основна форма техногенного 

рельєфу – відвал. Проектом розробки Кам’яницького родовища андезитів, складеного 

Київським інститутом «Гіпротранспуть» в 1987р., передбачено розташування відвалів 

розкривних порід у виробничому просторі кар’єру. Тому за місцезнаходженням  їх можна 

віднести до кар’єрних гірських. 

Відвали Кам’яницького кар’єру мають платоподібну округлу форму. За складністю 

будови відносять до складних одноярусних. Висота ярусу складає в середньому 18м, кут 

відкосу відвалів рівний натуральному куту відкосу – 30-60 градусів. За висотою відвали 

відносимо до середніх – від 20 до 33м. Розкривні породи спочатку на частині площі 

відсипаються до абсолютної висоти (над рівнем моря) ~158м, а потім до 168м. За площею та 

за об’ємом відвали Кам’яницького  кар’єру відносять до дуже малих. Станом на 02.09.2008р. 

у внутрішні відвали відсипано ~1,76млн м
3
 розкривних порід.  

Відвали Камя'ницького кар’єру сформовані різними твердими матеріалами (скельними) 

і пухкими (глинами, суглинками) з перевагою скельних. Тому за видом складової речовини 

їх відносять до змішаних, тобто полімінеральних.  

На поверхнях відвалів виникає гравітаційна форма рельєфу – зсувні, осипні та обвальні 

схили, що є характерним для змішаних відвалів. 

Необхідно відмітити, що в кар’єрі зсувні явища не спостерігалися, але мали місце зсуви 

старих відвалів по східному борту кар’єру. Історія пам’ятає, як у 1969 та 1974 роках 

відбулися такі зсуви, які поховали під собою значний відрізок шосейної траси на Львів. 

Останній зсув відбувся у березні 1988 року, засипавши залізничну колію довжиною 450м, 

яка зникла під товстим шаром ґрунту. Поштовхом до зсуву відвалу Кам’яницького кар’єру 

міг бути, як вважають спеціалісти, відгомін далекого землетрусу, поїзд, що пройшов по 

залізниці, яка розташована неподалік відвалу, вплив погодних умов (довгі снігопади та 

дощі), а також сейсмічна дія вибухових робіт [4].  

Ступінь ураження Кам’яницького кар’єру техногенною діяльністю. Ведення 

гірничих робіт відкритим способом негативно впливає на навколишнє середовище. Це 

призводить до забруднення атмосфери, водних ресурсів та певних техногенних змін рельєфу. 

Найбільше впливають на природне середовище відкриті гірничі виробки, кар’єри, 

глибина яких у багатьох країнах  вже досягає більше 500-600м. 

Спорудження таких глибоких виїмок порушує рівновагу в масиві гірських порід і 

спричиняє розвиток різноманітних геологічних процесів. Це призводить до порушення 

природної структури гірських порід, інтенсивного вивітрювання, розвитку тріщинуватості та 

розущільнення породи. Спостерігається порушення статичної рівноваги, розвиток зсувних 
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деформацій та явищ у відкосах. Крім цього, щоб запобігти затопленню кар’єру, знижують 

рівень ґрунтових вод з допомогою свердловин, пробурених навколо нього, з яких постійно 

відкачують воду. Це не лише змінює режим підземних вод, а й впливає на режим джерел, 

колодязів, потічків і навіть річок  [11]. 

Основним джерелом забруднення повітря в Кам’яницькому кар’єрі є бурові роботи, 

масові вибухи, вантажні роботи. Для охорони атмосфери від пилу, буріння свердловин 

проводиться з використанням механізмів, що обладнані пилозатримуючими установками, які 

потребують оновлення. 

Для зменшення пилу на автошляхах при завантаженні породи передбачено у суху 

погоду зрошення доріг, а також розпушеної вибухом породи. Зменшення пилу при 

проведенні масових вибухів здійснюється зрошенням підготовлених до вибухів ділянок. В 

дробильних цехах діють циклонні вентиляційні витяжки, що утримують пил, але, як правило, 

старих модифікацій. 

Забруднення водних ресурсів відбувається за рахунок кар’єрного водовідливу. Води в 

кар’єрі забруднюються механічно. 

В перспективі по відробітку горизонту 133,5м, водовідлив ліквідується. В даний час 

вода з діючого водовідливу по системі канав йде самопливом і частково очищується. 

Порушення природного середовища під час розвідки та експлуатації родовищ корисних 

копалин зумовило надання особливої актуальності питанням раціонального використання 

природних багатств і охорони надр. 

Охорона надр – це комплекс заходів, який передбачає:  

- забезпечення повного і комплексного геологічного вивчення надр; 

- найповніше вилучення з надр і раціональне використання запасів як основних, так і 

супутних корисних копалин, а також компонентів, що містяться у них і мають промислове 

значення; 

- недопускання самовільного користування надрами; 

- недопускання шкідливих впливових робіт, які виконуються під час розробки надр, на 

збереженість запасів тих чи інших корисних копалин; 

- охорона родовищ від затоплення, обводнення, забруднення та забудовування площ 

залягання корисних копалин [6]. 

Як бачимо, однією з основних вимог розробки родовищ корисних копалин є 

застосування найраціональніших та найефективніших методів вилучення сировини із надр. 

Через не досить досконалі методи видобування частка розвіданих запасів корисних копалин 

залишається у відвалах. Боротьба за зменшення цих втрат є важливою ланкою охорони надр. 

Цьому сприяють такі заходи, як удосконалення організації робіт, впровадження нових 

технологій видобутку [8].   

Необхідно відмітити, що при сучасній технології добування й переробки корисних 

копалин в Україні, лише 5% речовини, що добувається, використовується у вигляді 

продукції, вся решта йде у відвали, тобто у відходи. 

На Кам’яницькому щебеневому заводі втрати корисних копалин складають 0,5% від 

видобутого об’єму. Так, планові втрати корисних копалин у 2006р. за підрахунками 

спеціалістів складають 1,34тис.м
3
. Для того, щоб використовувати видобуту породу 

максимально, спеціалістами заводу ретельно вивчаються особливості залягання корисних 

копалин та їх прошарків. Це здійснюється також з метою недопущення зменшення якості 

видобутої сировини. З цією метою старанно зачищається  покрівля корисної породи від 

розкривних порід. 

Розкривні породи по можливості реалізують для використання в народному 

господарстві (відсипка доріг, насипання дамб тощо). При відробці забоїв складної будови 

необхідно здійснювати роздільне виймання корисних копалин і розкривних порід, для чого 

систематично підвищується майстерність і відповідальність машиністів - екскаваторників. 

Адміністрацією заводу здійснюється контроль за дотриманням встановлених 

нормативів скидів забруднюючих речовин із стічними водами у водні об’єкти, нормативів 
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викидів забруднюючих речовин в атмосферу, утворенням та розміщенням відходів і за 

раціональним використанням земельних ресурсів.   

За величиною антропогенного впливу на рельєф Землі відкриті гірничі розробки 

(кар’єри) стоять на першому місці. Великі площі родючих земель втрачають свою 

господарську цінність, або навіть стають джерелом негативного впливу на природне 

середовище. Землі порушуються також великими відвалами пустих порід, і їх відносять до 

категорії порушених земель. 

Згідно з існуючим законодавством, порушені землі повинні бути відновлені шляхом 

рекультивації. Це стосується, зокрема, кар’єрів, рекультивацію яких проводять ті ж 

гірничодобувні підприємства, що їх створили. Відомо, що рекультиваційні роботи 

виконуються в два етапи: технічний, потім біологічний. Проводячи технічну рекультивацію, 

порушені землі готують до подальшого їх використання: планують поверхню порушеної 

землі, найглибші частини кар’єрів засипають пустими породами, виположують їхні стінки, 

будують дороги, гідротехнічні та меліоративні споруди. Після планування відвали проходять 

період стабілізації (1-2 роки), коли під дією сили тяжіння й зволоження відвальні породи 

ущільнюються і їх знову можна використовувати у господарстві. 

Біологічна рекультивація здійснюється після технічної і передбачає заходи для 

поліпшення фізичних і агрохімічних властивостей ґрунтів на рекультивованих землях 

(вапнування, піскування, внесення мінеральних добрив тощо). 

Залежно від того, як саме планується використовувати порушені землі, розрізняють 

кілька видів біологічної рекультивації. 

Сільськогосподарська рекультивація здійснюється в районах розвинутого сільського 

господарства на великих за площею відвалах та кар’єрах. Це найдорожчий вид рекультивації, 

бо до цих земель ставляться найбільш вимогливо. 

Лісогосподарська рекультивація проводиться там, де є можливість відновити ділянки 

лісу з цінними сортами дерев. Її вартість і вимоги до агрохімічних характеристик ґрунту 

нижча. 

Водогосподарська рекультивація здебільшого стосується таких кар’єрів, які після їх 

відпрацювання заповнюються ґрунтовими і дощовими водами. Такі штучні озера 

впорядковуються, зарибнюються, їхні береги озеленяються. 

Рекреаційна (від лат. Recreatio – відновлення сил, відпочинок) рекультивація 

виконується неподалік від міст і великих населених пунктів з метою створення зон 

відпочинку. Здебільшого вона поєднується з водогосподарською і лісогосподарською. Озера 

в кар’єрах впорядковуються, на їхніх берегах споруджуються пляжі, бази відпочинку, 

висаджуються дерева й кущі та ін.  

Санітарно-гігієнічна рекультивація проводиться з метою консервації порушених 

земель, припинення шкідливої дії кар’єрів, відвалів на природне середовище (наприклад, 

щоб звалище не забруднювало повітря і підземні води), коли з якихось причин використання 

порушених земель вважається недоцільним. 

Будівельна рекультивація має метою підготувати порушені землі під будівництво 

житлових будинків, спортивних майданчиків, промислових підприємств, складів та ін. 

Кар’єри при цьому засипаються відвальними породами, побутовими відходами, стінки їх 

виположуються, підводяться дороги, теплотраси, виконуються меліоративні (дренаж та ін.) 

роботи [2]. 

Для порушених земель Кам’яницького кар’єру, тобто на його території, характерно 

застосування першого етапу рекультивації, а саме на його внутрішнім відвалі виконується 

технічна рекультивація. Знятий грунт з площі відкривних робіт ввиду його малої потужності 

(0,1 – 0,6 м) зміщується в бурти бульдозером. Потім вантажиться на автотранспорт і 

перевозиться на площу, що підлягає рекультивації, в даний час у внутрішні відвали. 

Ведуться роботи по виположуванню схилів відвалу, планування верхньої його поверхні. 
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Перед нанесенням грунтово-рослинного шару площа відвалу планується повторно (не 

раніше, ніж через рік після відсипки). Товщина шару ґрунту не менше 0,4м. Для уникнення 

ерозії рекультивованих земель вони засіваються багаторічними травами. 

У 2008 році Кам’яницьким щебеневим заводом передано  після технічної рекультивації 

9,5га земель в урочищі «Лайник», за межами населеного пункту, Ужгородському 

держлісгоспу для подальшої лісогосподарської рекультивації. 

У зв’язку з тим, шо внутрішній відвал розкривних порід, який розташований у 

виробленому просторі кар’єру, знаходиться в експлуатації, рекультивація порушених земель 

на ньому в 2008 році не проводилась. 

Висновки. Отже, комплексний еколого-геоморфлогічний аналіз Кам’яницького кар’єру 

як важливого промислового об’єкту дозволив сформулювати наступні висновки: 1) 

формування корисних копалин нерудної сировини (андезитів, ліпаритів, базальтів, туфів) 

тісно пов’язано з проходженням через територію Закарпаття вулканічного Вигорлат-

Гутинського хребта; 2) із 16-ти розвіданих родовищ андезитів і андезито-базальтів 

експлуатуються тільки 6, всі відкритим способом; 3) оцінка промислових запасів корисних 

копалин досліджуваної території доводить, що порівняно на невеликих площах містяться 

значні запаси цінної нерудної сировини (до 12 178тис м куб); 4) згідно існуючих наукових 

класифікацій цей кар’єр відносимо до складних; він складається з 8 добувних і 6 розкривних 

уступів з максимальною висотою до 18м;  5) багаторічний видобуток каменю  призвів до 

того, що значна частина земель навколо кар’єру перетворилась у «бедленд», непридатний 

для сільськогосподарського використання; 6) широке застосування різних видів 

рекультиваційних робіт забезпечить покращення стану земель в межах та околицях 

досліджуваної території. 
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УДК 528.854:528.88                                          к.с.-г.н., доц. Кохан С.С. (НУБіП України) 

 

ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРІОДІВ КОСМІЧНИХ ЗНІМАНЬ У ДОСЛІДЖЕННЯХ 

АГРОРЕСУРСІВ 

 
Обґрунтовано підходи щодо вибору періоду/періодів знімань з використанням даних 

космічного апарату IRS-1D LISS-III для досліджень агроресурсів. Встановлено кількість знімань, 

яка забезпечує високу вірогідність розпізнання основних сільськогосподарських культур. 

Ключові слова: космічні знімки, етапи цифрової обробки космічних знімків, вірогідність 

класифікації . 

 

Обоснованы подходы к выбору периода/периодов съемок с использованием космического 

аппарата IRS-1D LISS-III для исследования агроресурсов. Определено количество съемок, 

которое обеспечивает высокую вероятность распознавания основных сельскохозяйственных 

культур. 

Ключевые слова: космические снимки, этапы цифровой обработки космических снимков, 

достоверность классификации. 

 

A technique to choosing the period/periods of image acquisition of IRS-1D LISS-III to study 

agricultural resources is explained. The number of images to be used to provide the proper high accuracy 

for agricultural crops recognition is determined. 

Keywords: satellite images, stages of digital image processing, classification accuracy.  

 

Вступ. Сільськогосподарські культури становлять провідну складову агроресурсів. 

Серед факторів, що лімітують розвиток культур, найсуттєвішими є волога, тепло та їх 

похідні. Багатогранність та динамічність метеорологічних чинників та їх вплив на стан і 

розвиток культур у просторі і часі потребує системних досліджень агроресурсів та 

застосування систем агромоніторингу за допомогою космічних засобів дослідження Землі.  

Багаторічний досвід більшості розвинутих країн свідчить щодо ефективності 

застосування даних дистанційного зондування Землі в інформаційному забезпеченні 

відповідних міністерств та відомств, виробників сільськогосподарської продукції з метою 

оцінки посівних площ культур, прогнозування врожайності та валових зборів продукції 

рослинництва, моніторингу посівів тощо.  

Постановка проблеми. Використання сучасних методик цифрової обробки космічних 

знімків дає можливість одержати об’єктивну інформацію щодо поточного стану 

сільськогосподарських культур. Поряд з цим постає питання щодо оцінки точності 

ідентифікації культури та визначення її стану, в тому числі – настання фенологічної фази 

росту і розвитку, оцінки біомаси культур та інших біометричних показників.  

Виклад основного матеріалу досліджень. Використання даних дистанційного 

зондування Землі (ДЗЗ) у дослідженнях агроресурсів у значній мірі пов’язане з можливістю 

їх одержання у певні строки для урахування змін відбивальної здатності посівів за 

використання різних агротехнологій, впливу агрометеорологічних та ґрунтових умов, 

динаміки сезонних змін протягом вегетаційного періоду. Для деяких територій України 

важливою проблемою виступає невелика кількість безхмарних днів, що лімітує одержання 

даних ДЗЗ в оптичному діапазоні довжин хвиль.  

У дослідженнях природних ресурсів, у тому числі – агроресурсів, широкого 

використання набули дані, одержані на основі мультиспектральних сенсорів (Табл.1), в 

першу чергу це дані супутників RapidEye, ALOS - AVNIR, SPOT 5, IKONOS, IRS-P6. 

Тематична обробка знімків – класифікація, як процес автоматизованого віднесення пікселів 

знімка до класів, що відповідають різним об’єктам на основі різниці у значеннях 

спектральної яскравості, широко використовується у моніторингу природних ресурсів.  

Для класифікації образів використовують ознаки. Ознака характеризує певну кількісну 

міру об’єкта довільної природи. Сукупність ознак, що відносяться до одного образу, 
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називається вектором ознак. Вектор ознак набуває значень у просторі ознак. 

Класифікатором називають правило (або алгоритм) віднесення образа до одного з класів 

об’єктів на основі вектора ознак.  

Таблиця 1 

 

Основні типи космічних знімків, придатних для моніторингу природних ресурсів 

 

Супутник — камера/режим 

 

Просторове 

розрізнення, м 

Розмір кадру під 

час знімання у 

надир, км 

Повторюваність, 

діб 

 

1. Панхроматичні знімки надвисокого розрізнення (0.5–2.0 м) 

GeoEye-1 - PAN  0.5 15 x 15 2–3 

WorldView-1 0.5 18 x 18 2 

QuickBird-2 - PAN  0.6–0.7 16.5 x 16.5 3–4 

EROS B 0.7 7 x 7 3–4 

IKONOS - PAN  0.8 11 x 11 3 

CARTOSAT-2 0.8 9.6 x 9.6 4 

KOMPSAT-2 - PAN  1 15 x 15 3 

Ресурс-ДК - PAN  2 4.6 x 4.6 6 

EROS A - PAN  1.9 14 x 14 3–4 

FORMOSAT-2- PAN  2 24 x 24 1 

2. Мультиспектральні знімки високого розрізнення (1.6–10 м) 

GeoEye-1  1.65 15 x 15 2–3 

QuickBird-2  2.4–2.9 16.5 x 16.5 3–4 

WorldView-2 1.8 16.4 x 16.4 1–4 

IKONOS  3.2 11 x 11 3 

KOMPSAT-2  4 15 x 15 3 

RapidEye 6 - 1 

FORMOSAT-2  8 24 x 24 1 

ALOS - AVNIR  10 70 x 70 2 

3. Панхроматичні знімки високого розрізнення (2–10 м) 

Cartosat-1 (IRS-P5) - PAN 2.5 27 x 27 5 

ALOS — PRISM PAN  2.5 35 x 35 2 

SPOT 5 — PAN  2.5–5 60 x 60 5 

Resourcesat (IRS-P6)  5.8 23 x 23 5 

IRS-1D — PAN 5.8 70 x 70 5 

SPOT 2/4 — PAN  10 60 x 60 5 

4. Мультиспектральні знімки середнього розрізнення (10–30 м) 

ALOS – AVNIR 10 70 x 70 2  

SPOT 5  10 (20) 60 x 60 5  

TERRA – Aster (1-3 канали) 15 60 x 60 4-16 

SPOT 2/4 – 3 і 4 канали 20 60 x 60 5 

IRS-1D  LISS ІІІ  23 142 x 142 24-25 

Resourcesat (IRS-P6)  LISS 4 23.5 140 x 140 24  

Landsat-5/7 – TM/ETM+ (6 

каналів) 

30 185 x 185 16 

 

В основу проведених досліджень поставлена задача розробки способу створення 

тематичної карти сільськогосподарських культур як результату цифрової обробки космічних 

знімків, яка б надавала достатньо точну, різнобічну та об’єктивну інформацію щодо їх 

поточного стану.  
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В дослідженнях використовували космічні знімки, одержані із супутника IRS 1D LISS 

ІІІ протягом весняно-літнього сезону 2008 року (діапазон хвиль 620–680 і 770–860 нм). 

Просторове розрізнення – 23 м. Територія досліджень – Маньківська державна 

сортовипробувальна станція (Черкаська область) та виробничий підрозділ Агрономічна 

дослідна станція Національного університету біоресурсів і природокористування України 

(Київська область).  

Цифрову обробку космічних знімків проводили в Erdas Imagine V.9.3, подальшу 

тематичну обробку – в Idrisi Taiga. 

Початкові цифрові значення знімка («сирі значення»), або спектральні яскравості, 

визначають за числом і положенням рівнів квантування в радіометричному діапазоні. Задача 

радіометричної корекції полягає у приведенні «сирих значень» або DN у фізичні одиниці, в 

усуненні впливу різної освітленості, зумовленої геометрією зйомки, впливом рельєфу, 

атмосфери, усуненні дефектів зображення. Варіювання значень яскравості пікселів 

визначається збоєм або несправністю детекторів; впливом рельєфу, атмосферними ефектами. 

Методи радіометричної корекції показників датчиків зазвичай надають розробники 

конкретної знімальної апаратури. Таку корекцію виконують для зображень, отриманих у 

видимій та ІЧ-ділянках спектра. У дослідженнях нами використано червоний та ІЧ канали 

сенсора LISS ІІІ. Зазвичай детектори калібрують таким чином, що між «сирими значеннями» 

DN і спектральним випроміненням існує лінійна залежність. Для конвертування «сирих 

значень» у значення випромінення на сенсорі нами використано наступні параметри: 

діапазон значень DN у зображенні (W/(m
2
 * ster *μm); найнижче (Lmin) і найвище значення 

випромінення на сенсорі (Lmax). У своїй більшості значення Lmin представлені спектральним 

випроміненням, що відповідає мінімальному значенню DN (звичайно дорівнює 0). Lmax 

представляє випромінення, що відповідає максимальному значенню DN. Не лише кожний 

сенсор, але й кожний спектральний канал має відповідні значення Lmin і Lmax. При проведенні 

радіометричної корекції зображень спектральних каналів використані підходи, обґрунтовані 

рядом авторів [2÷5]. 

Трансформацію зображень проводили з метою перетворення зображення для 

приведення його до заданого масштабу і проекції з видаленням зсувів через нахил осі 

зйомки, впливу рельєфу місцевості і кривизни поверхні Землі та з виключенням 

геометричних спотворень. Використовували поліном 2-го ступеня. 

Тематична обробка зображень передбачала використання класифікаторів на основі 

«жорстких» умов: за мінімальною спектральною відстанню, за максимальною 

правдоподібністю, за методом лінійних дискримінант (метод Фішера), за методом К-

найближчого сусіда. На основі одержаних після тематичної обробки карт 

сільськогосподарських культур визначали вірогідність класифікації.  

Процес класифікації полягає в розподілі всіх пікселів зображення на класи відповідно 

до значень спектральної яскравості кожного із них в одному або декількох діапазонах 

спектра. Він найчастіше ґрунтується на статистичному аналізі різних характеристик 

зображення: просторових, спектральних або часових. У дослідженнях сільськогосподарських 

культур часові характеристики відіграють надзвичайно важливу роль, оскільки вони 

пов’язані зі зміною фітометричних показників рослинності в процесі настання відповідних 

фаз росту і розвитку.  

Важливу інформацію про природу об’єктів на земній поверхні містять їхні спектральні 

характеристики. У більшості алгоритмів класифікації використовуються спектральні образи 

(сигнатури) типів покриттів. В дослідженнях агроресурсів труднощі класифікації зображень 

пов’язані в першу чергу з варіюванням відбивальної здатності культур, що спостерігається з 

настанням відповідних фаз росту і розвитку, під впливом вологості повітря та ґрунту [7]. 

Методи керованої класифікації враховують апріорну інформацію: щодо типів об’єктів 

та імовірності їх представлення даними знімка; щодо еталонних значень спектральних 

характеристик об’єктів (еталонних значеннях їх спектрального образу), від якості яких 
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залежить точність класифікації. Еталонний полігон представляє собою образ об’єкту і 

включає набір пікселів, що розпізнається, або потенційний клас.  

Вибір еталонних полігонів у дослідженнях здійснювали на основі істинних даних, 

одержаних в результаті польових експедицій та застосування космічних знімків високого 

просторового розрізнення. З метою підвищення якості еталонних полігонів польові 

дослідження проводились синхронно з космічними зніманнями. В основі кожного 

еталонного полігону покладена просторова структура – поле.  

Класифікація зображень проводилась із використанням різночасових знімків за 

динамічними ознаками об’єктів. Оскільки за період між зніманнями дослідної території 

відбулись значні зміни в стані сільськогосподарських культур і, відповідно, з їхніми 

спектральними характеристиками, результати класифікації характеризувались високою 

вірогідністю. Використовували дані знімань за чотири періоди - травень, червень, липень, 

серпень та поєднання комбінацій знімань (Рис. 1÷2). В основу підбору комбінацій нами 

покладено біологічні особливості культур та тривалість вегетаційного періоду для різних 

груп культур. 
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Озима пшениця (сорт Фаворитка) 
Рис. 1. Тематична карта розподілу сільськогосподарських культур 
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Використання різних алгоритмів класифікації приводить до одержання різних 

результатів. Враховуючи цей факт, класифікацію доцільно проводити за використання як 

мінімум двох різних алгоритмів з метою порівняння результатів класифікації з референц-

зображенням.  

Класифікація за методом мінімальної спектральної відстані використовується тоді, 

коли спектральні характеристики різних класів досить схожі і діапазони значень їхньої 

яскравості перекриваються. Метод полягає у визначені відстані між вектором значень 

яскравості пікселя і вектором середніх значень кожного еталона (вибірки). Відстань може 

бути розрахована двома способами: як евклідова та нормалізована. Проте недоліком 

використання способу евклідової відстані є нехтування дисперсією спектральних 

характеристик пікселів у межах еталонів. За використання нормалізованої відстані 

класифікатор обчислює стандартне відхилення значень відбиття навколо середнього, 

створюючи контури стандартних відхилень. Некласифікованих пікселів за використання 

пропонованого способу не залишалося. У випадку, коли область значень яскравості класу 

витягнута у просторі спектральних ознак, частина пікселів, що потрапляє до неї, ближча за 

Рис. 2. Вірогідність класифікації в розрізі сільськогосподарських культур 

          Значення коефіцієнту Каппа для кожної культури варіює від 0 до 1 
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спектральною яскравістю до середніх значень інших класів. Тому даний класифікатор може 

давати помилкові результати.  

Класифікація за методом максимальної подібності передбачає нормальний розподіл 

значень яскравості у межах кожного класу у всіх спектральних діапазонах і використовує 

коваріації між значеннями спектральної яскравості. В основі методу лежить статистичний 

підхід до розв’язання завдання й припущення, що поява на знімку об’єкта, який відноситься 

до i-го класу, є випадковістю i. Даний метод є широко використовуваним за умов, коли 

значення яскравості різних класів близькі, еталонні полігони обирають дуже ретельно, 

контролюючи розподіл значень яскравості у межах класів з використанням гістограм. У 

випадку з дослідними полями нами ретельно обирались еталонні полігони, тому результати 

класифікації за використання даного алгоритму мали високу вірогідність.  

Класифікатор за методом Фішера використовує аналіз лінійних дискримінант для 

створення набору лінійних функцій, що виражає ступінь підтримки для кожного класу 

об’єктів. Як правило результати за використання даного класифікатора подібні до тих, що 

одержані за методом максимальної подібності.  

Класифікатор KNN (К - найближчий сусід) використовує пікселі з набору еталонів у 

якості найближчих сусідів для визначення класу пікселів або ступеня належності до класу. 

Метод відносять до класифікаторів як з «жорсткими» так і з «гнучкими» умовами.  

Нами проведено аналіз точності результатів класифікації за використання різних 

класифікаторів. Результати показали, що використання різних алгоритмів забезпечувало 

варіювання вірогідності класифікації. Визначення вірогідності за результатами використання 

декількох класифікаторів для кожної окремої культури надає можливість обґрунтування 

доцільності застосувань як мінімум двох алгоритмів керованої класифікації для одержання 

прийнятних результатів з метою ідентифікації культури.  

Оцінка вірогідності класифікації – заключний етап класифікації, який незалежно від 

використаного метода визначає можливість застосування її результатів. Одержані в 

результаті класифікації тематичні растри порівнювались з еталоном, створеним на основі 

наземних даних. Розроблено матрицю помилок класифікації та використано коефіцієнт 

Каппа для оцінки вірогідності класифікації та врахування поправки на випадковість: 
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де xkk – діагональні елементи матриці помилок; xk  – сумарна кількість пікселів по 

рядку; kx  – сумарна кількість пікселів по стовпчику;   – загальна кількість пікселів у 

матриці; n – кількість класів. Якість класифікації задовільна, якщо κ > 0.75 [1]. Одержані 

значення коефіцієнта Каппа в цілому не залежали від класифікатора. Для підвищення 

вірогідності класифікації обирались декілька еталонних полігонів для кожного з класів 

об’єктів. За використання різночасових знімків значення коефіцієнту Каппа досягало 0.83. 

Найвищу вірогідність одержано для методу максимальної подібності. Одержані дані 

узгоджуються з результатами інших авторів [6, 9].  

Аналіз значень коефіцієнта Каппа, одержаного для окремої культури та для кожного з 

класифікаторів, дає можливість визначити оптимальні терміни для космічного знімання та 

встановити оптимальне поєднання різночасових знімків для підвищення вірогідності 

ідентифікації культур. 

Так, за даними досліджень встановлено, що оптимальними термінами для одержання 

космічних знімків з метою ідентифікації культур з вірогідністю К≥0,70 є наступні: пшениця 

озима – кінець весняного кущення/вихід в трубку; ячмінь ярий – при комбінуванні зйомок у 

фази кущення і виходу в трубку або знімання в період наливу і дозрівання зерна; цукрові 
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буряки – при поєднанні знімань за період інтенсивного росту листя і коренеплоду; соняшник 

– при поєднанні знімань у період від початку утворення кошика до кінця цвітіння.  

Висновки.  

1. З метою порівняльного аналізу різночасових космічних знімків обов’язково 

проводять атмосферну, радіометричну та топографічну корекції знімків. 

2. Створення на основі класифікації космічних знімків тематичних карт 

сільськогосподарських культур, які забезпечують високу вірогідність ідентифікації культур, 

об’єктивну інформацію щодо їх поточного стану, враховуючи економічні показники, можна 

забезпечити двома шляхами: 

 використанням космічних знімків, одержаних в оптимальні терміни для ідентифікації 

певних сільськогосподарських культур; 

 поєднанням різночасових знімків.  
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ГЕОПОЛІТИКА ТА ГЕОСТРАТЕГІЯ У ВІЙСЬКОВО-КРАЇНОЗНАВЧИХ 

ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 
У статті розглядаються поняття „геополітика” і „геостратегія” в системі військово-

країнознавчих досліджень. Визначаючи геополітичні можливості країн світу, можна 

передбачити їх інтереси і, як наслідок, їхню геостратегію. Дослідження геополітики країн, 

дозволяє передбачити виникнення і хід можливих військових конфліктів різних масштабів, а 

також проаналізувати свої переваги чи проблеми в результаті конфліктів. 

Ключові слова: геополітика, геостратегія, військове країнознавство. 

 

В статье рассматриваются геополитика и геостратегия в системе военно-

страноведческих исследований. Определяя геополитические возможности стран мира, можно 

предвидеть их интересы и, как следствие, их геостратегию. Исследование геополитики стран 

позволяет предсказать возникновение и развитие возможных военных конфликтов разных 

масштабов, а также оценить свои преимущества или проблемы в результате конфликтов. 

Ключевые слова: геополитика, геостратегия, военное страноведение. 

 

The article deals with geopolitics and geostrategy in the military cross-cultural researches system. 

Having determined geopolitical capabilities of the world countries we can foresee their interests and, 

therefore, their geostrategy. The research of countries’ geopolitics allows to foresee the appearance and 

development of possible military conflicts of different scales as well as to estimate their own advantages or 

problems as a result of conflicts. 

Keywords: geopolitics, geostrategy, country study. 

 

Постановка проблеми. Військове країнознавство сьогодні посідає важливе місце в 

системі країнознавчих досліджень. Цей напрям, як і будь-який інший напрям в 

країнознавстві, одним із основних завдань має вивчення політичної карти світу. Адже саме 

політична карта світу відображає динамічний стан різних форм державних утворень нашої 

планети в їх еволюції і постійних взаємовідносинах. Для отримання якомога повної і 

достовірної інформації військове країнознавство здійснює свої дослідження на стику 

багатьох наукових напрямів. Одними з таких є геополітика і геостратегія. Вивчення 

геополітики країн дасть змогу спланувати їх можливу геостратегію і визначити свої привілеї 

чи проблеми у новоствореній військовій ситуації.  

Метою статті є дослідження значимості геополітики і геостратегії у військово-

країнознавчих дослідженнях.  

Виклад основного матеріалу. Дослідженням геополітики займалось багато вчених. 

Внаслідок цього сьогодні існує досить значна кількість визначень поняття «геополітика».  

Геополітика – це різновид зовнішньої політики, обумовлений територіальною 

близькістю партнерів [1, с.12.].  

Хаусхофер: «Геополітика є наукою про взаємодію простору і політичних процесів. 

Вона ґрунтується на широкому фундаменті географії, яка є наукою про політичні організми в 

просторі та їхню структуру. Більше того, геополітика постачає нас необхідними 

інструментами для політичних дій і слугує директивою політичного життя в цілому. Таким 

чином, геополітика перетворюється в мистецтво формування і спрямування напрямку 

практичної політики країни» [2, с.19.].  

Геополітика – це наука, яка вивчає вплив географічних чинників переважно на 

зовнішню, а також на внутрішню політику держав. Деякі з учених розглядають держави як 

живі організми, які борються між собою за місце під сонцем [3, с.10.]. 

Неформальне проведення геополітичних досліджень можна спостерігати ще з часів 

Аристотеля. Він давав геополітичну оцінку ролі островів: «Крит за своїм положенням 

призначений для пануючого впливу на Грецію». Монтеск’є в свій час говорив про клімат як 
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один з факторів, що впливає на формування народів, способу мислення і політичної стратегії. 

Гердер згадував про культуру, літературу й лінгвістику як фактори, що впливають на 

об’єднання територій, але не більше того. 

Важливий аспект геополітики є в дослідженнях комплексу економічних, політичних, 

воєнно-стратегічних, ресурсних та інших питань, що грають першорядну роль у збережені 

або зміні загальносвітового й регіонального балансу сил. 

Історичний нюанс геополітики стосується британської політики. Свій початок вона 

бере починаючи з ХV століття, коли Англія розгромила іспанську «Непереможну Армаду» і 

значно потіснила Іспанію як колоніально-морську державу. 

У сучасній американській школі дослідження країн, їхньої політики на перший план 

виходять проблеми війни і миру, регіональної інтеграції, контроль США за озброєнням і 

роззброюванням, посилення влади штатів у міжнародному співтоваристві та міжнародних 

організаціях [4, с.135.]. 

Активними прихильниками геополітики у XX ст. були А. Гітлер, Й. Сталін та багато 

інших політиків. Тобто видно, що геополітика посідала чільне місце у військово-

країнознавчих дослідженнях ще з початку ХХ століття.  

Саме геополітичні проблеми – основна причина війни між Вірменією та 

Азербайджаном, війни у Грузії, в Югославії і багатьох інших регіонах [5, с.81.]. 

Природа й природні ресурси, а до них належить і площа території, є важливою умовою 

розвитку будь-якої держави. Кожна країна повинна мати достатній простір для задоволення 

своїх внутрішніх потреб, адже в разі їх незадоволення, як видно із світової історії, виникають 

військові конфлікти. З іншого боку, вплив території — це вплив її природних, соціально-

економічних умов і географічного середовища в цілому. Клімат, їжа і навіть географічний 

краєвид, впливають на природу й психіку людини. Формується певний менталітет. Він 

обов'язково позначається на внутрішній і зовнішній політиці тієї країни, в якій цей народ 

переважає.  

Якщо країна межує з нестабільними, кризовими державами, це негативно позначається 

на її соціально-економічному розвитку, внутрішній і зовнішній політиці. На територію цієї 

країни проникають біженці, злочинці, озброєні формування тощо. Порушуються стабільність 

і розміреність внутрішнього життя [3, с.114.].  

При розв'язанні геополітичних і регіональних проблем зараз все частіше застосовується 

військова сила, так звані локальні війни (Афганістан, Ірак, Югославія, Чечня, Карабах, 

Абхазія і т.д.). У майбутньому частота застосування сили зростатиме через загострення 

головних суперечностей планети: 

- переділ світу – формування поствестерністської цивілізації, право за основну роль у 

якій виборюватимуть Китай і Росія; 

- джерела сировини – зважаючи на той факт, що XXI ст. стане рубіжним у використанні 

невідновлювальних ресурсів, перед планетою постає дуже відповідальне завдання щодо 

розроблення альтернативних джерел енергії, або опанування ще нерозробленими, більша 

частина яких перебуває на території Росії. Відтак Росія стає об'єктом зазіхань світової еліти 

щодо встановлення контролю над природними ресурсами. Демократизація Росії у форматі 

надання незалежності суб'єктам РФ стане стратегічно помилковим політичним курсом цієї 

держави і призведе до відокремлення від неї окремих суб’єктів із подальшим встановленням 

контролю над ними з боку вестерністської цивілізації; 

- економічне протистояння – проведення активної міжнародної політики 

уможливлюється за наявності ефективно діючої економіки, саме тому протистояння 

відбуватиметься не лише у воєнній сфері, яка є завершальним етапом. 

Звідси зростатимуть вимоги до якості збройних сил: їх навчання, оснащення, 

управління відповідно до національних інтересів і дійовості алгоритму управління загрозами 

та небезпеками [6, с.226.].  
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Тобто видно, що завдяки геополітичним дослідженням у військовому країнознавстві, 

отримується нова корисна інформація про країни, їх наміри і можливості позиціонування у 

світі, а звідси уже формується геостратегія.  

Геостратегія – це мета держави на міжнародній арені [3, с.25.].  

Геостратегія визначає засоби і методи для досягнення геополітичної мети держави або 

групи держав-союзників - збереженні і збільшенні потужності держави або союзу держав, а в 

несприятливих умовах кризи - мінімалізації збитку і відновлення первісного докризового 

стану. 

Геостратегія оперує категоріями соціуму, економіки, політики, національної культури, 

військової міцності та інших стратегічних елементів не тільки держави-замовника або 

замовника - союзу держав, але також вивчає і враховує стратегічний потенціал інших 

держав, підрозділяючи їх у загальному вигляді на потенційних союзників, супротивників або 

нейтралів, а також завжди враховує стратегічні властивості географічного середовища, в якій 

геостратегія реалізується. Геостратегія є інструментом національної, а в союзі держав - 

союзної геополітики. Геостратегія займає підлегле становище по відношенню до політики та 

геополітики [7, с.312.]. Поняття геостратегії визначається цілком об'єктивною потребою 

будь-якої держави у виживанні, збереженні і розвитку в умовах потенційно ворожого 

оточення з боку інших держав, які теж всіляко намагаються відстояти своє "місце під 

сонцем" [3, с.27.].  

Висновки. Геополітика і геостратегія посідають одне з провідних місць у системі 

військово-країнознавчих досліджень. Адже геополітика як у минулому так і сьогодні 

визначає стратегічне спрямування держави. Визначаючи геополітичні можливості країн 

світу, можна, таким чином, передбачити їх інтереси, і як наслідок їхню геостратегію. 

Прийняття політичних рішень в кожній країні неможливе без урахування геополітичного 

розшарування зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних пріоритетів держав світу, котрі 

постають величезними геополітичними полюсами. Тобто займаючись дослідженням 

геополітики країн, можна спокійно передбачити виникнення і хід можливих військових 

конфліктів різних масштабів, а також зважити свої переваги чи проблеми в такій ситуації.  
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ПРАКТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕВАГ ТА НЕДОЛІКІВ ЗАСТОСУВАННЯ 

ЕЛЕКТРОННИХ КАРТ ПРИ ПЛАНУВАННІ МАРШУ ЧАСТИН (ПІДРОЗДІЛІВ) 

СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 

Розглядаються переваги та недоліки застосування електронних карт при плануванні 

маршу частин (підрозділів) сухопутних військ України. 

Для топографічної служби важливим завданням є перехід до створення топогеодезичної 

інформації в цифровому вигляді: цифрових та електронних карт, просторових (тривимірних) 

моделей місцевості, банків (баз) цифрової інформації про місцевість і об'єктів на ній тощо, 

забезпечення цифровою інформацією про місцевість та об'єкти на ній війська (сили), освоєння 

та впровадження геоінформаційних технологій в діяльність органів управління і частин та 

підрозділів служби. 

Слід відзначити, що зараз у Збройних Силах України геоінформаційні системи при 

плануванні маршу – основного способу пересування військ – практично не застосовуються. Тому 

потрібно показати переваги застосування електронної карти при плануванні маршу частин 

(підрозділів) сухопутних військ Збройних Сил України. 

Ключові слова: електронна карта,цифрова карта, планування маршу, геоінформаційні 

технології, геопросторова інформація. 

 

Рассматриваются преимущества и недостатки применения электронных карт при 

планировании марша частей (подразделений) сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. 

Для топографической службы важной задачей является переход к созданию 

топогеодезической информации в цифровом виде: цифровых и электронных карт, 

пространственных (трехмерных) моделей местности, банков (баз) цифровой информации о 

местности и объектов на ней и т.д., обеспечение цифровой информацией о местности и  

'объектах на ней войска (силы), освоение и внедрение геоинформационных технологий в 

деятельность органов управления, частей и подразделений службы. 

Необходимо отметить, что сейчас в Вооруженных Силах Украины геоинформационные 

системы при планировании марша - основного способа передвижения войск - практически не 

применяются. Поэтому нужно показать преимущества применения электронной карты при 

планировании марша частей (подразделений) сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.  

Ключевые слова: электронная карта, цифровая карта, планирование марша, 

геоинформационные технологии, геопространственная информация. 

 

In article the advantages and lacks of the application of the electronic maps for the march planning 

of the units (subunits) of the Army of the Armed Forces of Ukraine are shown.  

For the topographic services the important task is to create a transition of the topogeodesic 

information in digital form: the digital and electronic maps, the spatial (dimensional) model, the banks 

(bases) of the digital information of the terrain and objects on it, etc., the providing of the digital 

information about the locality and objects on it for the troops (forces), the development and 

implementation of the GIS technology in the activities of the management, units and subunits of the 

service. 

It should be noted that in the Armed Forces of Ukraine the GIS is used in the planning of the march 

hardly - the basic method of the troop movements. So it is necessary to show the advantages of the 

electronic map during for the march planning of the units (subunits) of the Army of the Armed Forces of 

Ukraine. 

Keywords: the electronic map, the digital map, the planning a march, the GIS technology, the 

geospatial information. 

 

Вступ. За сучасних умов, виходячи з оборонного характеру воєнної доктрини України, 

Збройні Сили повинні постійно знаходитися у такому ступені бойової готовності, який 

дозволяв би їм гарантувати ведення бойових дій переважаючими силами на будь-якому 
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напрямку. Це, в свою, чергу передбачає здійснення швидкого і рішучого зосередження 

зусиль на загороджувальному напрямку шляхом проведення відповідного перегрупування 

військ між напрямками або з глибини країни [4, 5]. 

Вищезазначені аспекти викликають необхідність швидкого пересування військ на 

різноманітні відстані в умовах постійної загрози застосування високоточної зброї, систем 

дистанційного мінування, дії авіації противника, його повітряних десантів тощо. Великого 

значення набуває вирішення питань підтримання на належному рівні готовності військ до 

оперативного і рішучого пересування за будь-яких обставин, на будь-які відстані та 

напрямки, основа яких закладається ще під час підготовки пересування військ [6]. 

Аналіз досліджень та публікацій. Для топографічної служби важливим завданням є 

перехід до створення топогеодезичної інформації в цифровому вигляді: цифрових та 

електронних карт, просторових (тривимірних) моделей місцевості, банків (баз) цифрової 

інформації про місцевість і об'єктів на ній тощо, забезпечення цифровою інформацією про 

місцевість та об'єкти на ній війська (сили), освоєння та впровадження геоінформаційних 

технологій в діяльність органів управління і частин та підрозділів служби 1. 

Аналіз діяльності топографічних служб із забезпечення збройних сил США і країн 

НАТО у воєнних конфліктах останнього десятиріччя показує, що застосування органами 

управління військ геоінформаційних систем призводить до якісної зміни топогеодезичного 

забезпечення – трансформації його в геоінформаційне забезпечення. Воно включає в себе 

аерокосмічну та оптико-електронну розвідку місцевості, супутниковий зв'язок, цифрову 

технологію створення і доведення до військ картографічної інформації, використання 

космічних навігаційних систем 7. 

Результати досліджень. Слід відзначити, що зараз у Збройних Силах України 

геоінформаційні системи при плануванні маршу – основного способу пересувань військ – 

практично не застосовуються. Тому потрібно показати переваги застосування електронної 

карти (ЕК) при плануванні маршу частин (підрозділів) сухопутних військ Збройних Сил 

України. 

Для початку потрібно дати визначення поняттю „електронна карта”. Електронна карта 

– це сукупність відповідним чином організованих та взаємопов'язаних метричних і 

семантичних геопросторових даних в пам'яті обчислювальної системи та на машинних 

носіях інформації, що призначена для візуального сприйняття людиною і проведення 

різноманітних видів аналізу за допомогою відповідних програмних і апаратних засобів. 

Для того, щоб краще уявити весь процес планування маршу традиційним методом, 

необхідно розглядати його з початкового етапу. Як правило, марш організовують: командир 

підрозділу, начальник штабу, заступник начальника штабу за допомогою штабу і 

начальників служб. Організація маршу починається з отримання командиром підрозділу 

бойового розпорядження на марш. Після цього командир усвідомлює завдання, оцінює 

обстановку, приймає рішення і віддає бойовий наказ. Але всі вище перераховані дії командир 

зі штабом не може виконати без карти. Як правило, для маршу застосовують карти масштабу 

1:200 000 і дрібніше в залежності від запланованої відстані. Склейка карт готується в мирний 

час штабом або начальником топослужби (якщо він відряджається для підсилення), а у 

воєнний час – оперативним відділенням, що створюється при штабі. Як показує практика, 

час, що витрачається від моменту початку виготовлення склейки до можливості 

користування нею, становить в середньому 30-40 хвилин (в залежності від кількості аркушів 

у склейці). Далі на склейку карт потрібно нанести необхідні підписи. Досвід офіцерів, що 

брали участь у бойових діях, показує, що цей процес займає у досвідченого фахівця 60-90 

хвилин [2,3]. 

Згідно з керівними документами існують наступні нормативи часу на організацію 

маршу механізованого батальйону: з'ясування завдання – 3-5 хв., інформування посадових 

осіб батальйону з отримання бойового завдання – 3-5 хв., оцінка обстановки – 10-15 хв., 

прийняття рішення на марш – 15 хв., розробка плану маршу на карті – 25-30 хв., доведення 

бойових завдань підрозділам – 15 хв. 
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Отже, на організацію маршу командирові підрозділу необхідно затратити від 161 

хвилини до 215 хвилин. 

Послідовність дій командира при плануванні маршу із застосуванням електронної  

карти аналогічна до тієї, що застосовується при традиційному методі. Після отримання 

бойового розпорядження на марш командир усвідомлює завдання, оцінює обстановку, 

приймає рішення і віддає бойовий наказ. Для цього, на відміну від традиційного методу, 

командир буде користуватись геопросторовою інформацією. Тому повністю відпадає 

потреба у затратах часу на створення карти-склейки та підписів на ній. Стосовно затрат часу 

на роботу командира, то вони будуть наступними: з'ясування завдання – 3-5 хв., 

інформування посадових осіб батальйону з отримання бойового завдання – 3-5 хв., оцінка 

обстановки – 7-12 хв., прийняття рішення на марш – 5-7 хв., розробка плану маршу на карті – 

8-10 хв., доведення бойових завдань підрозділам – 15 хв. До затрат часу також можна додати 

час на завантаження комп'ютера, програмного забезпечення та необхідних аркушів карт – 5 

хв. 

Отже, на організацію маршу командирові батальйону необхідно затратити від 46 

хвилин до 59 хвилин. 

В результаті порівняльного аналізу традиційного методу та методу із застосуванням 

електронних карт при плануванні маршу можна зробити висновок, що застосування 

електронних карт дасть можливість відчутно скоротити затрати часу на цей процес (табл. 1). 

Провівши відповідні розрахунки за даними, що наведені у таблиці, було з'ясовано, що 

застосування електронних карт може дати можливість прискорити виконання дій з 

планування маршу підрозділу в середньому у 3,5 рази. Варто зауважити, що економія часу є 

запорукою успіху при виконанні поставленої задачі як у воєнний, так і у мирний час. 

Ведення бойових дій на території Чечні показало, що топографічна карта в руках 

командира роти, взводу, бойової групи або бойової машини зберігається, як документ, не 

більше однієї-двох діб (а не 8-10, як написано в діючих нормах). Потім карта зношується 

через низьку якість паперу, а також відсутність навичок у користувачів правильного 

поводження з нею, що призводить до необхідності її заміни. Такий же термін придатності 

карти спостерігався в штабах частин і з’єднань. Під кінець добового бою склейка карт так 

насичена обстановкою, що її неможливо більше використовувати для управління частинами, 

підрозділами. Це вимагало її термінової заміни. Застосування електронної карти повною 

мірою вирішує цю проблему, а відображення на моніторі лише необхідних шарів 

електронної карти дасть можливість „розвантажити” карту і покращить візуальне сприйняття 

її змісту. 

Недоліки. На даний час у Збройних Силах України прийнято на озброєння програмне і 

апаратне забезпечення, що необхідне для організації та проведення маршу із застосуванням 

електронних  карт. Також створено цифрові карти: масштабу 1:500 000 – на територію 

Європи, масштабу 1:200 000 – Європа, країни, на території яких Україна має миротворчий 

контингент, масштабу 1:100 000 – на окремі найважливіші райони. 

Тому серед проблем, що можуть виникнути, варто відзначити лише одну – це 

відсутність у військах кваліфікованих фахівців з ГІС-технологій. Але оскільки на рівні 

бригади планується створити посаду начальника навігаційного забезпечення, ця проблема є 

відносною, так як може розв'язатися найближчим часом. 
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Таблиця 1 

Показники економії часу 

№ 

п/п 
Послідовність дій 

Затрати часу 

традиційним 

методом (хв.) 

Затрати часу із 

застосуванням ЕК (хв.) 

Економія 

часу (хв.) 

1а. Виготовлення карти-

склейки 
30-40 – 

25-35 
1б. Завантаження 

комп'ютера, програмного 

забезпечення та 

необхідних аркушів карт 

– 5 

2. Нанесення необхідних 

підписів 
60-90 – 60-90 

3. 
З'ясування завдання 3-5 3-5 – 

4. Інформування посадових 

осіб батальйону з 

отримання бойового 

завдання 

3-5 3-5 – 

5. Оцінка обстановки 10-15 7-12 3 

6. Прийняття рішення на 

марш 
15 5-7 8-10 

7. Розробка плану маршу на 

карті 
25-30 8-10 17-20 

8. Доведення бойових 

завдань підпорядкованим 

підрозділам 

15 15 – 

 

Висновки. Таким чином можна зробити висновки, що використання електронної карти 

дозволяє: 

 прискорити виконання дій з планування маршу батальйону всередньому у 3,5 рази за 

рахунок відсутності найбільш трудомістких заходів та удосконалення підходів до роботи 

командира ; 

 скоротити час на доведення до підрозділів тактичної ланки актуальної геопросторової 

інформації; 

 підвищити інформативність картографічних творів; 

 оптимізувати кількість твердих копій картографічних творів. 
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СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У  

СФЕРІ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ 
 

У статті розглядаються основні аспекти співробітництва у сфері національної безпеки 

та оборони, завдання національного курсу європейської та євроатлантичної інтеграції, 

пріоритети військової співпраці з Європейським Союзом із залученням сил і засобів Збройних Сил 

України. 

Ключові слова: миротворча діяльність, Європейський Союз, Спільна політика безпеки та 

оборони. 
 

В статье рассматриваются основные аспекты сотрудничества в сфере национальной 

безопасности и обороны, задания национального курса европейской и евроатлантической 

интеграции, приоритеты военного сотрудничества с Европейским Союзом с привлечением сил и 

средств Вооружённых Сил Украины. 

Ключевые слова: миротворческая деятельность, Европейский Союз, Общая политика 

безопасности и обороны. 
 

The article deals the main aspects of cooperation in the sphere of national security and defense 

tasks of the national course of European and Euro-Atlantic integration, the priorities of military 

cooperation with the European Union, involving forces and means the Armed Forces of Ukraine. 

Keywords: peacekeeping, European Union, Common Security and Defence Policy. 
 

Постановка проблеми. Протягом останніх років у сфері світової безпеки відбуваються 

фундаментальні зміни, які значно загострились на фоні світової економічної та фінансової 

кризи. Відбуваються військово-політичні конфронтації – ірраціональні з огляду на 

стратегічні інтереси виживання та розвитку людства. В таких складних умовах дослідження 

співпраці у сфері безпеки та оборони з ЄС має надзвичайно важливе наукове і практичне 

значення. 

Метою статті є дослідження основних аспектів та пріоритетів співробітництва у сфері 

політики безпеки, його сучасного стану розвитку. 

Виклад основного матеріалу. В світі відбувається постійний перерозподіл сил на 

міжнародній арені, який в свою чергу характеризується посиленням дії чинників, які 

впливають на баланс стабільності як у глобальному, так і регіональному вимірі та 

характеризуються: 

- поглибленням розриву у темпах розвитку та рівні життя між розвинутими та бідними 

країнами;  

- активізацією боротьби за природні ресурси, насамперед за контроль над джерелами 

енергоносіїв та шляхами їх доставки;  

- загостренням проблеми неконтрольованого розповсюдження зброї масового ураження 

та засобів її доставки;  

- зростанням небезпеки ескалації “заморожених” і виникнення нових регіональних 

конфліктів [1]. 

Найсерйознішу небезпеку для світової спільноти та окремих держав, у тому числі й 

України, створює міжнародний тероризм, що посилюється ймовірністю використання ним 

зброї масового знищення.  

Перебуваючи на стику глобальних інтересів Україна стала об’єктом зростаючої 

зацікавленості міжнародних злочинних угруповань, зокрема у сферах відмивання брудних 

грошей, незаконної міграції, торгівлі людьми, зброєю, небезпечними матеріалами, 

наркотичними речовинами тощо [2, с.36]. 

Адекватним реагуванням на виникнення нових загроз і викликів безпеці нашої держави 

є цілеспрямована реалізація національного курсу європейської та євроатлантичної інтеграції. 

Це пов’язано з реалізацією наступних завдань:  

- забезпечення державного суверенітету України, територіальної цілісності держави; 

- недопущення дестабілізації внутрішньополітичного життя в Україні; 
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- реалізація незалежної зовнішньої політики виключно на основі Конституції та Законів 

України з огляду на життєво важливі національні інтереси; 

- забезпечення енергетичної безпеки держави, створення умов сталого економічного 

розвитку; 

- захист інтересів громадян України за кордоном, забезпечення прийнятного рівня 

життя населення, демократичних прав і свобод особистості. 

В рамках загальноєвропейської архітектури безпеки Україна паралельно зі зміцненням 

особливого партнерства з НАТО розвиває відносини у сфері безпеки та оборони з 

Європейським Союзом. 

Спільна політика безпеки та оборони (СПБО) була офіційно започаткована на 

Кельнському саміті ЄС у червні 1999 року в рамках реалізації Спільної зовнішньої та 

політики безпеки ЄС [3]. 

Суттєві зміни у політичній складовій Європейського Союзу відбулись з введенням 1 

грудня 2009 року у дію нової базової угоди, яка отримала назву Лісабонської (або Договір 

реформування) та має метою забезпечити інституційну стабільність на основі оновлених 

принципів функціонування Європейського Союзу. 

Одним з важливіших аспектів Лісабонського договору є те, що він вперше ввів у базове 

союзне законодавство окремий розділ під назвою “Положення щодо Спільної політики 

безпеки та оборони”. 

Новий союзний договір відкрив ряд нових можливостей для поглиблення інтеграції 

країн-членів ЄС у сфері оборони. 

Зокрема, він передбачає можливість застосування Постійного структурованого 

співробітництва – інституційного об’єднання певної групи країн ЄС на основі спільних 

інтересів і прагнень у сфері оборони. Відповідно до договору, країни що беруть участь у 

Постійному структурованому співробітництві, мають взяти на себе ряд конкретних 

договірних зобов’язань, а саме: 

- забезпечити та підтримувати визначений рівень інвестицій у сферу виробництва та 

закупівлі озброєння та військової техніки; 

- здійснити максимально можливу взаємну уніфікацію національних органів 

управління оборонного сектора; 

- вжити заходів з посилення сумісності і мобільності національних збройних сил та 

забезпечення своєчасної передачі у спільне користування; 

- об’єднати зусилля щодо подолання визначеного дефіциту сил та засобів, необхідних 

для проведення спільних операцій; 

- забезпечувати необхідний внесок в реалізацію спільних програм в рамках діяльності 

Європейського оборонного агентства. 

Набуття чинності Лісабонським договором ЄС (з 1 грудня 2009) дозволило 

розблокувати процес зміцнення європейських інституцій і створити повноцінну нормативно-

правову базу СПБО. Подальшого розвитку набули процеси, пов’язані з інтеграцією 

оборонно-промислових комплексів країн ЄС, створенням єдиного Європейського ринку 

оборонної продукції, посиленням військових можливостей Європейського Союзу щодо 

швидкого реагування на кризові ситуації. Збільшився внесок ЄС у міжнародну миротворчу 

діяльність за рахунок започаткування нових операцій в рамках СПБО (Афганістан, 

Африка/Сомалі, Косово) [4]. 

Відповідно до визначених національними нормативно-правовими актами напрямів 

розвитку співробітництва між Україною та ЄС були визначені основні пріоритети військової 

співпраці з ЄС, а саме: 

- розширення формату воєнно-політичного діалогу між керівництвом ЗС України та 

ЄС; 

- досягнення взаємосумісності визначених підрозділів ЗС України для участі у спільних 

військових навчаннях та миротворчих операціях під проводом ЄС; 
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- підготовка до залучення підрозділів ЗС України до формування багатонаціональних 

бойових тактичних груп ЄС; 

- підготовка фахівців у сфері Європейської політики, безпеки та оборони 

- використання можливостей України щодо повітряних перевезень під час операцій 

Євросоюзу. 

Зараз співпраця з Євросоюзом здійснюється на основі Робочого плану співробітництва 

між ЗС України та Генеральним секретаріатом Ради ЄС у сфері європейської політики 

безпеки і оборони [1]. 

Залучення сил і засобів Збройних Сил України до реалізації Концепції бойових 

тактичних груп ЄС розглядається як перспективне та важливе військове завдання, яке має 

багатогранний ефект.  

Одним з найперспективніших завдань розглядається залучення сил і засобів Збройних 

Сил України до реалізації Концепції бойових тактичних груп ЄС .  

У військовому вимірі – це можливість отримання і впровадження у національну 

практику позитивного досвіду та знань для розвитку експедиційних спроможностей 

Збройних Сил України. Саме такі спроможності є надзвичайно важливими для виконання 

завдань у міжнародних миротворчих операціях та операціях з урегулювання кризових 

ситуацій.  

Виходячи із призначення бойових тактичних груп ЄС національні сили та засоби 

повинні бути готовими до виконання наступних завдань: 

- стабілізація, оновлення та реформа сектору безпеки; 

- недопущення конфліктів; 

- підтримка гуманітарних операцій; 

- операції з евакуації населення; 

- розділення ворогуючих сторін силою. 

Ґрунтуючись на принципі досягнення ефективної та раціональної реалізації військових 

завдань у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, потенційних експедиційних 

спроможностях національних підрозділів, відповідним рішенням Міністра оборони України 

був затверджений Перелік сил та засобів ЗС України, які можливо залучити до складу 

багатонаціональних бойових тактичних груп Європейського Союзу. 

Зазначений Перелік сформований на основі сил та засобів України, визначених для 

участі у Процесі планування та оцінки сил НАТО/ПЗМ та заявлених до Спільного фонду 

оперативних сил та можливостей у 2009-2010 роках у рамках затвердженої начальником 

Генерального штабу – Головнокомандувачем ЗС України Концепції оперативних 

можливостей НАТО/ПЗМ, а саме: аеромобільний батальйон; інженерний батальйон; рота 

РХБ захисту; чотири транспортні літаки Іл-76; літак медичної евакуації Ан-26 “Віта”; 

батальйон морської піхоти; великий десантний корабель; команда бойових плавців; підрозділ 

військової поліції; група штабних офіцерів [1]. 

Висновки. В світі постійно відбуваються певні військово-політичні конфронтації, які 

зумовлені боротьбою за природні ресурси, неконтрольованим розповсюдженням зброї, 

поглибленням територіальної диференціації соціально-економічного розвитку. Спільна 

політика безпеки та оборони (СПБО) була офіційно започаткована на Кельнському саміті ЄС 

у червні 1999 року. В таких складних умовах співробітництво України та Європейського 

Союзу у сфері безпеки та оборони є вимогою часу. 
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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, 

ключові слова.»; 
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. 

Формат аркуша - А4 (210 х 297 мм). Розмір полів: верхнє, нижнє, праве - 2 см, ліве - 3 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 15 мм. 

Обсяг статті - не більше, як правило, 4-8 стор., анотації - не більше, як правило, 6-9 рядків. Анотацію друкують 

курсивом, шрифт Тіmes New Roman, №11 Матеріали публікації обов'язково повинні займати повні сторінки (включаючи 

ілюстрації, список літератури та три анотації). Номер сторінки не проставляється У лівому верхньому куті аркуша 

проставляють індекс УДК, у правому верхньому куті на цьому ж рівні розміщують такі дані: 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. 

Назву статті друкують 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. 

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 повинні бути виконані за допомогою редактора Word, згруповані і являти собою один 

графічний 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. Цей 

список повинен починатися із заголовка ліворуч - ЛІТЕРАТУРА (шрифт – Тіmes New Roman № 11). Далі, 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 рецензента. 

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 формату rtf для 

MS Word - 97 (або пізніша версія) 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


 300 

 

 

 

 

 

 

 

Наукове видання 

 

 

 

 

 

Збірник наукових праць 

Військового інституту 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

 

 

 

 

 

2011 р. 

 

 

 

 

 

Випуск № 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Усі матеріали надруковані в авторській редакції) 

 

 

Підписано до друку 20.05.11 р. 

Авт. друк. арк. 17,8. Формат 60х90/16 

Безкоштовно. Замовлення № 

 

 
Надруковано у навчально-картографічному комплексі ВІКНУ 

03689, Київ, вул. Ломоносова, 81  

Телефон: 521-32-99, 521-32-89 

 

 


