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УДК 638.253.2                                                                д.т.н., проф. Лєнков С.В. (ВІКНУ) 

Орєхова І.І. (ДУІКТ) 

д.т.н., проф. Хорошко В.О. (ВІКНУ) 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ 

СПЕЦІАЛІСТІВ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ 

 
У даній статті викладені погляди на системно-концептуальну та методологічну 

направленість, а також шляхи підвищення ефективності підготовки спеціалістів по 

комплексному захисту інформації. 

Ключові слова: інформаційна безпека, захист інформації, комплексна система захисту 

інформації, показники якості, технології обробки інформації, інформація, система знань. 

 

В данной статье изложены взгляды на системно-концептуальную и методологическую 

направленность, а также пути повышения эффективности подготовки специалистов по 

комплексной защите информации. 

Ключевые слова: информационная безопасность, защита информации, комплексная 

система защиты информации, показатели качества, технологии обработки информации, 

информация, система знаний. 

 

In this article the views to the system-conceptual and methodological orientation, and also ways of 

increase of efficiency of preparation of experts in complex protection of the information are stated. 

Keywords: information security, information protection, complex system of protection of the 

information, indicators of quality, technology of processing of the information,  information, system of 

knowledge. 

 

Вступ. Інформатизація соціально-економічних, технічних та інших сфер сучасного 

суспільства неможлива без практичного вирішення задач запровадження інформатики, 

основною метою якої є задоволення інформаційних потреб різних сфер діяльності держави. 

При цьому інформація, проникаючи в усі сфери діяльності держави, набуває конкретного 

вартісного вираження, що визначається рядом чинників, в тому числі розміром 

матеріального збитку, викликаним зниженням її якості. Одним із показників якості 

інформації є її безпека, яка визначається ступенем захисту від випадкового або навмисного її 

отримання об'єктами, що не мають на це повноважень. Складність проблеми реалізації 

розглянутої якості інформації вимагає неформального системно-концептуального підходу 

при її вирішенні, та, відповідно, розгляду питань підготовки спеціалістів як невід'ємної 

частини комплексного вирішення проблем захисту інформації. Такий підхід і визначає 

необхідність видозміни постановки задачі підвищення ефективності підготовки спеціалістів з 

інформаційної безпеки. ЇЇ основна суть полягає в підготовці спеціаліста, що володіє так 

званими багатоскладовими знаннями, або знаннями не тільки в сфері захисту інформації, але 

й в сфері економіки, права та інших сфер, що забезпечують комплексність рішення проблем 

захисту інформації [1]. 

Підтвердженням актуальності такого підходу можуть бути наступні фактори [2,3]: 

- зміна технології обробки інформації, яка органічно зливається з технологією 

функціонування об'єктів, створює єдині технології, що функціонують на принципах поточно-

індустріального виробництва; 

- потреба не тільки державних, але й недержавних структур по забезпеченню 

конфіденційності інформації; 

- багатогранність методів і засобів вирішення задач захисту інформації; 

- необхідність інтеграції національної системи обробки інформації в міжнародну 

систему; 

- необхідність постійного виявлення, прогнозування і систематизації дестабілізуючих 

факторів і загроз інформації для прийняття адекватних заходів захисту; 

- необхідність розвитку теорії захисту інформації; 
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- складність розвитку нових соціально-економічних, правових, військових та інших 

процесів в країні та необхідність у зв'язку з тим вирішення проблем оптимізації затрат 

ресурсів на створення систем захисту інформації в людино-машинних системах її обробки. 

Все це врешті решт підтверджує актуальність розгляду методологічних аспектів 

підготовки високопрофесійних спеціалістів з інформаційної безпеки. 

Мета роботи. Метою даної статті є виклад  деяких поглядів на методологічну 

спрямованість та шляхи підвищення ефективності підготовки спеціалістів з комплексного 

захисту інформації. 

Постановка проблеми. Нині при підготовці спеціалістів з різних сфер, в тому числі з 

інформаційної безпеки, все більша увага приділяється розвитку загальної тенденції 

цілеспрямованого здійснення реформ методології освіти і навчальних програм, що 

визначається необхідністю переходу від методів пасивного засвоєння до методів активного 

оволодіння знаннями, їх збагачення, виховання у студентів навичок дослідника. 

Разом з тим, існує протиріччя між всезростаючими об'ємами інформації, яку необхідно 

дати спеціалісту з інформаційної безпеки, та обмеженими фізіологічними можливостями 

студента з їх сприйняття та засвоєння. Вирішення даного протиріччя в сьогоденні 

намагаються віднайти за рахунок збільшення часу навчання спеціаліста та зниження об'єму 

знань, що подається, шляхом поглиблення спеціалізації його підготовки. 

В той самий час строк працездатності людини, частина якого в неї йде на навчання, є 

обмеженим. В зв'язку з тим, що в теперішніх умовах в стадії навчання студент працює в 

основному в режимі споживання знань, збільшення часу на його навчання знижує коефіцієнт 

його практичного використання. Очевидним є те, що ефективність його використання як 

спеціаліста буде тим вище, чим меншу частину цього строку займе його пасивне навчання, 

тобто чим вище буде його практична віддача за період навчання. Крім цього спеціаліст з 

інформаційної безпеки є елементом певної системи, його вилучення з неї для підготовки або 

перепідготовки певним чином позначається також і на зниженні ефективності цієї системи 

[4]. 

Враховуючи те, що спеціаліст готується для системи, під якою розуміється деяке 

інтегративне ціле, що має загальносистемні властивості не властиві кожній із її складових 

частин, досягнути глибокого розуміння та засвоєння загальносистемних властивостей 

шляхом навіть найпоглибленішого вивчення властивостей кожної складової частини 

неможливо. З цієї причини шлях підвищення ефективності освітньої системи через 

поглиблення спеціалізації також є малопродуктивним. В зв'язку з цим не можна не 

відзначити, що крім загально валового збільшення інформації про системи її обробки 

відбувається їх значна структурна, змістовна та логічна зміна, що вимагає інших якостей у 

спеціаліста з інформаційної безпеки, і відповідно, пошуку інших шляхів підвищення 

ефективності освітньої системи. 

Для вирішення поставленої проблеми першочерговими задачами можуть бути: 

- моделювання  інформаційних процесів в системі освіти; 

- диференціація знань; 

- систематизація тенденцій розвитку в сфері інформаційної безпеки; 

- виявлення закономірностей впливу тенденцій розвитку систем інфо-комунікацій на 

підготовку спеціалістів з інформаційної безпеки; 

- визначення шляхів розвитку системи навчання спеціалістів з інформаційної безпеки 

та підвищення її ефективності. 

Розглянемо більш детально ці напрямки.  

Основна частина. Моделювання інформаційних процесів в освітній системі, на наш 

погляд, та проблема підготовки спеціалістів мають розглядатися як проблема забезпечення 

ефективної діяльності освітньої системи, представленої у вигляді інформаційної системи, яка 

включає мінімум три початкових елементи [5]: 

- об'єкт, що відображається в інформації  і є в той же час її джерелом; 
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- суб’єкт, що сприймає, оцінює, споживає та використовує в практичній діяльності 

інформацію; 

- знакова сфера проходження інформації від об'єкта до суб'єкта. 

Під об'єктом інформації в освітній системі, яка розглядається з даних позицій, 

розуміють множину різних класів систем обробки інформації, для яких робиться підготовка 

спеціаліста, під середовищем – систему навчання, а під суб'єктом – багато різних класів 

спеціалістів, що навчаються і одночасно є результатом діяльності системи освіти, а також 

стають елементами систем обробки інформації і своїми діями чинять вплив на ефективність 

їх діяльності. 

Вважається, що дана система функціонує з комунікативною метою, де і синтактика, і 

семантика, і прагматика є необхідними моментами, що вимагають обліку, і мають 

розглядатися в нерозривній єдності, в системі, без одностороннього захоплення одним із них. 

Враховуючи цей підхід можна виділити дві комунікативні мети освітньої системи [5]. 

Сутність першої мети полягає в передачі інформації від багатьох різних класів систем 

обробки інформації до системи спеціалістів, що навчаються. Сутність другої – передача 

знань від спеціалістів до системи обробки інформації. При цьому до освітньої системи 

пред’являється вимога ефективного задоволення обох цілей. Основним критерієм 

ефективності досягнення обох цілей авторами пропонується критерій неспотворення 

доведення смислового змісту інформації від об'єкта до суб'єкта. 

У зв'язку з цим необхідно відзначити два моменти: 

в термін «неспотворення» авторами вкладається дещо нетрадиційний зміст, і в даному 

матеріалі він присутній в якості попереднього; 

при вирішенні задач досягнення другої мети спеціаліст стає об'єктом інформації по 

відношенню до системи обробки інформації, і це, відповідно, накладає свій відбиток на 

змістовну сторону питання. 

Кожний клас систем обробки інформації, що розглядається як об'єкт інформації в 

освітній системі, містить в якості своїх елементів об'єкт інформації, знакове середовище, 

суб'єкт і зовнішнє середовище, яке обумовлює зовнішні загрози системі обробки інформації 

та процесам, що протікають в ній. Зовнішнє середовище, яке обумовлює загрози, стає в 

залежність від класу системи обробки інформації на стадії її життєвого циклу. Під загрозою 

розуміють вплив зовнішнього або внутрішнього середовища, який може призвести до 

невиконання (небажаної зміни) зовнішніх або внутрішніх  цілей системи обробки інформації. 

В основу класифікації систем обробки інформації покладено принцип обліку характеру 

її елементів і відносин між ними, що складаються у відповідності до цільових посилань. 

Наприклад, виділяються системи, елементи яких можуть бути виключно технічними, 

організаційно-технічними (що включають в себе людей та техніку) або тільки тими, що 

включають людей. За характером середовища виділяються системи обробки форми або 

змісту інформації. За характером використання інформації об'єктом виділяються системи 

обробки інформації, в яких суб'єкт фіксує інформацію у вигляді вчинків, що мають певну 

ступінь впливу на діяльність систем, або спеціальних носіїв, які мають певну цінність. 

Цікавими є системи, що виокремлюються в класі за характером активності об'єкта, в яких 

об'єкт нав'язує суб'єкту інформацію про себе або приховує її від суб'єкта. 

У відповідності до першої комунікативної мети в результаті має бути побудована повна 

відносно початкових посилань класифікація систем обробки інформації, їх середовищ, видів 

загроз та методів їх подолання. Кожному класу систем має бути поставлена у відповідність 

певна система знань, пов'язана з функціональними структурами системи даного класу. Вона 

має стати основою для проведення класифікації спеціалістів, що навчаються, у відповідності 

з типом системи знань, якою вони мають володіти для ефективного виконання свого 

функціонального призначення в системі обробки інформації [6]. 

У відповідності до другої комунікативної мети іншою основою класифікації студентів 

має стати спосіб передачі знань від спеціаліста до системи обробки інформації. Основними 

моментами, які мають бути враховані при цьому, є здібність визначати основу змісту, 
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структуру та об'єм системи знань самостійно або за допомогою навчальної системи шляхом 

структуризації існуючих знань або шляхом створення нових знань власними силами 

спеціаліста та здібність реалізувати отримані знання в практичних діях. 

Основним фактором, який обумовлює зниження ефективності системи, якій 

притаманна циркуляція інформації, є несумісність елементів, включених в цикли роботи з 

нею (в цілі інформаційних відносин). Оскільки елементи, що входять до складу конкретних 

систем, можуть мати різну природу, в цьому випадку можливо виокремити велику кількість 

типів сумісності, які необхідно виділити і враховувати в процесі аналізу шляхом 

забезпечення високої ефективності освітньої системи (наприклад, психологічна, фізична, 

програмна, структурна тощо). Враховуючи те, що різним типам сумісності елементів в 

інформаційних системах спеціалістами приділяється достатньо велика увага, автори 

вважають за необхідне звернути основну увагу на забезпечення інформаційної сумісності 

елементів. 

При цьому підході очевидною є необхідність розрізнення рівнів забезпечення даного 

виду сумісності [4]: 

1) структурного, при якому мають співпадати структури знань спеціаліста і знань про 

систему; 

2) змістовного, при якому зміст знань, що передається, має співпадати зі змістом 

отриманих знань. 

У схемі, що пропонується, між об'єктом та суб'єктом стоїть викладач. В цьому випадку 

він пропускає через себе інформацію про об'єкт, який він викладає, не тільки констатуючи, 

не тільки відбираючи на його погляд істотну інформацію, але й інтегрує та тлумачить її, тим 

самим підганяючи студента під себе (так званий «антропоморфізм»), іноді навіть не 

усвідомлено позбавляючи його можливості на свою точку зору, бачення об'єкта. 

В результаті слухач може [7]: 

- отримати іноді невірну інформацію про дійсність, і стикаючись з нею, в кращому 

випадку відчути розчарування у вибраній спеціальності або професії, а в гіршому – 

використовувати отриманні знання не на користь захисту інформації; 

- стати «інформаційним утриманцем», усвідомлюючи, що роботу з відбору необхідних 

знань зробить за нього викладач; 

- перетворитися в кращому випадку на безпомічну людину, яка за необхідністю 

осмислення посадових обов'язків, нових технологічних, технічних та організаційних рішень, 

теорій, концепцій, почуття обов'язку та прихильності до своєї професії не зможе обійтися без 

«викладача-тлумача», а в гіршому – стати об'єктом, який привертає увагу людей з розвідки; 

- зайнявши керівну посаду, повести політику в руслі організації захисту інформації 

таким чином, що принесе більше шкоди, ніж користі. 

З цього положення випливає, що оцінка діяльності викладача також має бути 

переосмислена з позицій першої та другої комунікативних цілей. 

Спеціаліст в сфері інформаційної безпеки має вміти давати оцінку своїй діяльності, а 

також людям, які входять в систему обробки інформації як її елемент, не тільки з точки зору 

нанесеного збитку, але й з позицій дотримання правових норм, а також оцінювати 

відповідність можливостей юридичної бази впливати таким чином, щоб уникати нанесенню 

збитку. 

Значимість інформації і знань, що базуються на них, їх перспективність, цінність, 

змістовна ємність нерівнозначні з точки зору наслідків їх просочування і несанкціонованого 

використання. Відповідно, виникає необхідність наявності у студентів уявлень про 

критеріальний відбір знань, їх оцінку, що вимагає, в свою чергу, вміння обирати такі 

критерії, якщо не формувати їх в залежності від конкретної ситуації, при чому на 

усвідомленій і обґрунтованій основі. 

У той самий час, паралельно з розвитком наукових напрямків в сфері інформації та 

інформаційних процесів, а також інформаційних систем інтенсивно проводилися 

дослідження в сфері теорії систем, зокрема, в питаннях загальної теорії систем, математичної 
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теорії систем, теорії ефективності систем, теорії дослідження операцій, прикладної теорії 

систем, теорії складних систем, теорії еволюційного синтезу систем. Всі ці наукові напрямки 

мають загальну властивість – вони мають справу з такими системними задачами, в яких 

основними є інформаційні, релігійні і структурні аспекти, в той час як тип сутності, що 

створює систему, має набагато менше значення. Крім цього, значні успіхи були досягнуті в 

сфері знань, що дозволяють значною мірою розширювати фізіологічні можливості слухача із 

засвоєння знань.  

Спеціаліст з інформаційної безпеки, крім суто спеціальних знань, пов'язаних з 

механізмом захисту, повинен мати знання про об'єкт (предмет) захисту та ефективності 

застосування даного механізму. Спеціаліст з інформаційної безпеки, напрямок 1701: безпека 

інформаційних і комунікаційних систем; системи технічного захисту інформації і управління 

інформаційною безпекою повинен оволодіти знаннями не тільки зі свого напрямку, але й 

суміжних напрямків. Крім того, спеціаліст з управління системою обробки інформації крім 

спеціальних знань в сфері теорії управління повинен оволодіти знаннями технології обробки 

інформації та механізмів її захисту. Спеціаліст з проектування повинен оволодіти дещо 

іншими знаннями. Це вимагає проведення класифікації спеціалістів з урахуванням їх 

функціонального включення в систему та розуміння певних загально кореневих знань, що 

базуються на загальносистемних закономірностях [5].  

Практично кожна складна система, що створюється людиною, еволюціонує в своєму 

розвитку, змінює свою технічну оснащеність, методи роботи, цілі, структуру та інше. 

Практика останнього часу рясніє прикладами розпаду старих і виникнення нових 

організаційних структур. Всередині організаційних систем відбуваються кадрові 

перестановки, є постійним процес міграції спеціалістів на посадах. Одним з найбільш 

значних для систем захисту інформації видів такої міграції, на якій особливо позначається  

рівень кваліфікації спеціаліста, є перехід спеціалістів з виконавчих посад на посади, пов'язані 

з управлінням процесами захисту і проектування засобів та механізмів захисту. В 

інформаційному плані ці процеси спонукають спеціаліста відмовлятися від старої бази знань, 

змінювати погляди та підходи при наявності значної міри відповідальності за негативні 

наслідки, які можуть виникнути внаслідок прийняття некваліфікованих рішень. Все це 

потребує більш складної організації диференціації знань [7]. 

Нові системи, що з'являються, стають все більш об'ємними, і організація знань в них 

все більше ускладнюється, диференціюється. Разом з цим, змінюється не тільки об'єм та 

складність систем, але й принципи їх організації, структурування, функціонування та  

цілепокладання. При цьому стає неможливим передача слухачу простого описового знання, 

яке вимагає від нього лише запам'ятовування [2]. Тут стає необхідним акт свідомого 

осмислення сутності явищ та процесів, що відбуваються, потрібна наявність у спеціаліста 

спроможності давати оцінку тому, що відбувається, вимагається свідомий акт відношення до 

проблеми захисту інформації у зв'язку з можливими негативними наслідками від її 

застосування, необхідне вміння оцінювати технічну політику в даній сфері та її можливих 

негативних наслідків. 

Вищезазначене вказує на обмеженість підходу, при якому в процесі навчання 

намагаються дати знання про систему обробки інформації про запас, на весь час, без 

врахування можливої необхідності їх змін та старіння, втрати цінності, без наявності 

загальнометодологічної бази, що дає можливість спеціалісту перебудувати зміст своєї бази 

даних [6,7]. 

Однією з найголовніших задач сучасних СЗІ є реалізація вимог економічної доцільності  

та ефективності її діяльності на шляхах [3]: 

- переходу від інтегрального захисту будь-якої інформації до диференціального, тобто 

приховування того, що економічно, технічно, технологічно і політично доцільно; 

- концентрація матеріальних засобів захисту інформації в найбільш значних з точки 

зору забезпечення безпеки місцях системи захисту; 

- уніфікація методів роботи систем, що забезпечують інформаційну безпеку. 
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При вирішенні вказаних задач необхідно враховувати: 

- наявність ряду знань про джерело інформації, які можуть бути феноменологічними 

або вивідними, або належати до методологічних засобів отримання других з перших, а також 

можливість співвіднесення знань зі знаннями в сферах фундаментальних та прикладних 

наукових досліджень і розробок, що стосуються інформаційної безпеки або захисту 

інформації, такими, що мають різні показники спільності часу збереження цінності для 

конкретних організацій, відомств та країни в цілому, значущість збитків від їх втрат; 

- наявність типів властивостей, притаманних елементам системи обробки 

конфіденційної інформації, які, зокрема, в залежності від місця включення об'єкту носія 

властивостей в процесі функціонування системи можуть бути технологічними і виражати 

якісні сторони елементів системи, включених в процес переробки інформації; 

рефлекторними, такими, що виникають як реакція у відповідь на вплив зовнішнього та 

внутрішнього середовища; обмінно-допоміжними; властивостями, пов'язаними з процесом 

управління, а також часом прояву ознак, які характеризують настання небезпечних змін в 

системі і змісті інформації під час впливу на той чи інший тип властивостей (інерційність 

прояву небезпечних тенденцій); 

- поліструктурність складних систем і можливість її використання для визначення 

цільового призначення системи і виявлення її слабких місць, а також при класифікації 

інформаційних систем; 

- наявність фаз існування об'єкту захисту, співвіднесення з ними рівня значущості 

інформації та типів середовищ, що обумовлюють загрози об'єкту та інформації про нього; 

- типізація систем за характером елементів, які можуть бути технічними, організаційно-

технічними та тільки організаційними (при чому останні дуже часто випадають з розгляду)  з 

врахуванням як самих систем захисту, так і інформації, яка в них циркулює. 

Очевидно, що для вирішення задач підвищення ефективності захисту з таких позицій 

спеціаліст повинен мати відповідну базу знань. 

Виходячи з цього в Україні була проведена реорганізація системи підготовки 

спеціалістів з «Інформаційної безпеки» [7]. 

Раніше за цим напрямом підготовки існувало п'ять спеціальностей, а зараз створені три 

напрями підготовки: безпека інформаційних та комунікаційних систем; системи технічного 

захисту інформації та управління інформаційною безпекою. 

Характерною особливістю освітнього процесу є те, що в ньому об'єкт для слухача не 

завжди виступає в безпосередній даності. Значною мірою він позиціонується слухачу 

опосередковано (через моделі, концепції, погляди, підходи, теорії), в якості носіїв 

виступають педагоги, а також різні бібліотечні, науково-інформаційні, архівні або інші 

системи [4]. 

Положення в сфері теорії систем обробки і захисту інформації характеризується 

появою ряду споріднених наукових напрямків, таких як обчислювальна техніка, теорія 

пізнання, інформаційна теорія систем, інформатика, теорія управління, теорія прийняття 

рішень, теорія ринків, теорія експертних та складних систем, теорія захисту інформації, 

загальна та математична теорія зв'язку, які іноді розглядають питання, пов'язані з 

інформацією та інформаційними процесами, з абсолютно різних позицій. Дані напрямки 

стрімко розвиваються та все більше відходять один від одного в своїй спеціалізації. 

Нині стан справ в теоретичній сфері характеризується наступними моментами: 

- відсутність єдиної, узгодженої по всьому полю наукових напрямків, пов'язаних з 

інформацією та інформаційними процесами, термінології та сталого понятійного апарату; 

- наявність  великої кількості методологічних підходів до розгляду питань, пов'язаних з 

інформацією та інформаційними процесами, всередині кожного напрямку; неможливість 

іноді використовувати отримані рішення в одному напрямку для вирішення аналогічних 

задач в іншому напрямку (відсутність уніфікованості рішень та результатів); 

- відсутність такої, що охоплює поле діяльності хоча б вказаних напрямків, а головне 

такої, що відповідає і не суперечить реальним системам, достатньо повної і несуперечливої, з 
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точки зору представлених у ній елементів, єдиної концепції – системи розуміння інформації, 

пов'язаних з нею проблем і задач, що стоять перед науковими напрямками, які стосуються 

питань інформації, захисту її і реалізації інформаційних і захисних процесів; 

- відсутність єдиної інформаційної теорії, під якою розуміють інтегральну сукупність 

знань про всі наявні концепції, що відображають погляди наукових напрямків на інформацію 

та пов'язані з нею інформаційні процеси; структурованого з єдиних методологічних позицій 

масиву феноменологічних знань і, врешті решт, методологічної науки, під якою розуміють 

науковий напрямок, що забезпечує більш широкий і цілісний погляд на речі, ніж той, що 

представлений концепцією або теорією, яка використовується. 

Відповідно для слухача ідеальні представники знань утворюють різнопланову складну 

палітру, в якій при нинішньому підході до формування змісту системи знань спеціаліста 

йому самому досить складно розібратися. 

Оскільки людство фіксує свої знання і у вигляді матеріальних носіїв (книг, журналів, 

дискет, дисків тощо), організаційних, різних інформаційних бібліотек, архівних та музейних 

систем зі своєю структурою, організацією діяльності, порядком функціонування, без знань о 

діяльності цих структур навряд чи можна говорити про якісне самостійне сприйняття 

слухачем об'єкту вивчення. В багатьох випадках об'єкт вивчення як для педагога, так і для 

слухача виявляється лише у вигляді певним чином організованих носіїв, що містять питання 

теорії об'єкту вивчення. 

Висновки. Слід відзначити, що представлений тут підхід до розгляду освітньої системи 

і навіть тільки якісний аналіз найбільш визначних факторів, які обумовлюють необхідність 

пошуку шляхів підвищення освітньої системи в нетрадиційному напрямку, призводить до 

необхідності: 

1) проведення класифікації систем обробки інформації, для яких здійснюється 

підготовка спеціалістів, аналізу процесів, що в ній відбуваються, і проведення на основі 

цього аналізу класифікації необхідних спеціалістів, а також розробка вимог до змісту 

системи знань спеціаліста у відповідності з його категорією; 

2) виявлення основних закономірностей побудови знань, пошук шляхів раціонального 

відбору знань на основі їх класифікації та категорування  по певним критеріям значущості, 

іншими словами, зниження об'єму знань, що викладається, при підвищенні його 

ефективності, фундаментальності; 

3) обов'язкова наявність в програмах підготовки спеціалістів з інформаційної безпеки 

дисциплін для викладення на різних рівнях: 

- методологію отримання науково- обґрунтованих вивідних знань; 

- теорію систем; 

- теорію жестів; 

- інформатику як науку, що вивчає різні закономірності інформаційних процесів в 

об'єктах різної природи, а також способи і методи їх реалізації (включаючи семантичний, 

прагматичний і синтаксичний аспекти функціонування систем різної природи і призначення; 

- теорію і методи несанкціонованого отримання і захисту інформації; 

- теорію моделювання і проектування систем захисту; 

- системний аналіз; 

- теорію пізнання; 

- діалектичну і формальну логіку; 

- основи юридичних і правових знань; 

4) зміни оцінки діяльності слухача у відповідності з його можливістю оперувати 

отриманими  в ході навчання об'ємами знань; 

5) зміни оцінки діяльності викладача по мірі його впливу на достовірність і 

ефективність отриманих слухачем знань [6,7]. 

Викладені тут принципи лягли в основу при формуванні навчальних планів і учбових 

програм студентів і курсантів навчально-наукового інституту захисту інформації Держаного 
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Університету інформаційно-комунікаційних технологій та Військового інституту Київського 

національного університету ім. Т.Г.Шевченка з питань інформаційної безпеки. 

Розглянуті методологічні аспекти описують лише частину проблем, пов'язаних з 

підготовкою спеціалістів з інформаційної безпеки, і представлені для більш детального 

обговорення спеціалістами. Хотілося б, щоб виказані ідеї отримали в подальшому більш 

прикладний розвиток з метою визначення шляхів, методів і форм навчання спеціалістів з 

інформаційної безпеки. 
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ТЕХНІКА 

 

УДК 519.876.2                                                                                 Банзак Г.В. (ДП НЦТМ) 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ЭКСПЛУАТАЦИИ СЛОЖНОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА 

 
У статті запропонована математична модель процесу експлуатації складного технічного 

об'єкта у вигляді системи диференціальних рівнянь для ймовірностей станів процесу. У моделі 

враховуються конструктивна, надійністна й функціональна структури об'єкта. Проаналізовано 

труднощі практичної реалізації моделі й зроблений висновок про доцільність розробки на її 

основі імітаційної статистичної моделі. 

Ключові слова: технічний об'єкт, імітаційна статистична модель. 

 

В статье предложена математическая модель процесса эксплуатации сложного 

технического объекта в виде системы дифференциальных уравнений для вероятностей 

состояний процесса. В модели учитываются конструктивная, надежностная и 

функциональная структуры объекта. Проанализированы трудности практической реализации 

модели и сделан вывод о целесообразности разработки на ее основе имитационной 

статистической модели. 

Ключевые слова: технический объект, имитационная статистическая модель. 

 

In the article the mathematical model of process of operation of difficult technical object in the 

form of system of the differential equations for probabilities of conditions of process is offered. In model 

constructive and functional structures of object are considered. Difficulties of practical realisation of 

model are analysed and the conclusion on expediency of working out on its basis of imitating statistical 

model is drawn. 

Keywords: difficult technical object, statistical model, operation process.  
 

Постановка проблемы и ее решение. Рассматриваются объекты, представляющие 

собой сложные технические устройства, состоящие из большого количества разнотипных 

элементов и имеющих иерархическую конструктивную структуру. Например, 

конструктивными элементами могут быть шкафы, блоки, узлы, ячейки и т.п. (как называть 

элементы значения не имеет). Конструктивную структуру объекта формально будем 

представлять деревом, в котором корень представляет объект в целом, а узлы соответствуют 

конструктивным элементам, имеющим в своем составе другие конструктивные элементы. 

Листья дерева представляют элементы нижнего конструктивного уровня, рассматриваемые 

как одно целое (рис. 1).  

Произвольный конструктивный элемент u-го уровня будем обозначать 
u

i
e . Если 

элемент 
u

i
e  имеет в своем составе другие конструктивные элементы, то его внутренняя 

структура представляется соответствующим поддеревом (рис. 2). Элементы нижнего 

конструктивного уровня обозначены на рисунке кружками. 

вE

Объект

u=2

u=3

. . . . . .

u=1

. . . . .

. . . .

. . . . .

. . . . .

u=0

u=4

. . . . .

Рис. 1. Дерево конструктивной структуры объекта

u

ie

. . . . . .
1

2

u

ie1

1

u

ie
1

0

u

ie
1u

ije

Рис. 2. Поддерево конструктивной 

             структуры элемента
u

ie
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Каждый конструктивный элемент может иметь последовательную или параллельную 

надежностную структуру. Параллельное соединение (резервирование) может быть 

нагруженным или ненагруженным.  

Все элементы 
1u

ij
e , входящие в состав элемента 

u

i
e , считаются соединенными в смысле 

надежности последовательно. Если элемент представляет собой параллельную структуру 

(резервированная группа), то все входящие в него элементы являются однотипными. В 

дереве конструктивной структуры в этом случае отображается только один элемент. 

Каждому элементу 
u

i
e  ставится в соответствие признак 

i
h , обозначающий тип надежностной 

структуры элемента: 0ih  - нерезервированный элемент; 1ih  - нагруженный резерв; 2ih  

- ненагруженный резерв. 

Восстановление объекта после отказа производится путем замены (ремонта) элемента 

того или иного конструктивного уровня. При этом заменяются, как правило, наиболее 

легкосъемные и легкодоступные элементы – так называемые типовые элементы замены 

(ТЭЗ). 

Конечно, в некоторых случаях могут заменяться и элементы более низкого или более 

высокого конструктивного уровня.  

Введем понятие множества восстанавливаемых элементов 
в

E  – это совокупность 

элементов, которые с наибольшей вероятностью заменяются при отказах объекта. В 

множество 
в

E  включаются все ТЭЗы, однако они, как правило, составляют лишь небольшую 

часть всех восстанавливаемых элементов. В каждой ветви дерева конструктивной структуры 

объекта должен быть только один элемент, включенный в множество 
в

E . Очевидно, что в 

множество 
в

E  могут входить элементы различных конструктивных уровней.  

Множество восстанавливаемых элементов – это чисто модельное понятие. От 

правильности задания множества 
в

E  зависит адекватность модели процесса технической 

эксплуатации объекта. 

Рассматриваемые технические объекты, как правило, являются 

многофункциональными. Множество функций, для выполнения которых предназначается 

объект, обозначим  . Будем полагать, что все функции из множества   делятся на 

основные 
0

  и вспомогательные 
1

  (
1о

 ). Каждая функция i  может 

находиться в работоспособном или в неработоспособном состоянии. Условимся функцию 

считать работоспособной, если она успешно выполняется в данный момент времени или 

готова к немедленному выполнению в случае возникновения потребности в ней. По аналогии 

с отказами элементов будем употреблять понятие отказа функции, понимая под этим 

событие перехода функции в неработоспособное состояние. 

Работоспособность каждой функции 

i  обеспечивается работоспособным 

(исправным) состоянием определенного 

подмножества восстанавливаемых 

элементов 
i

E  ( вEE: ii  ). Поэтому для 

задания условий работоспособности всех 

функций 
i

  достаточно задать 

совокупность обеспечивающих их 

подмножеств {
i

E } ( вEE
i

i  ). Рис. 3 

иллюстрирует схематически соответствие 

между множествами 
в

E  и  , задающее 

всю необходимую информацию о условиях 

1e

2e

je

вE

1

2

i



0

1

Рис. 3. Соответствие между функциями

            и обеспечивающими их работоспособ-

            ность элементами  

i

вEe j 
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работоспособности функций i . 

С учетом допущения о независимости отказов и принятого выше условия о том, что все 

элементы множества 
i

E  соединены в смысле надежности последовательно, вероятность 

безотказной работы функции  можно найти как произведение 




 
i

ji

E

j
je htptp

1

)/()/( H ,                                                             (1) 

где )/( je htp
j

 - вероятность безотказной работы элемента 
j

e , зависящая от параметра 

(признака) 
j

h , задающего надежностную структуру элемента; 

}{ jhH  - обобщенный параметр (вектор), описывающий надежностную структуру 

элементов 
в

Ee
j
 . 

С учетом того, что условием работоспособного состояния объекта является 

работоспособное состояние всех его 

основных функций, вероятность 

безотказной работы объекта )(tp  найдем по 

формуле произведения вероятностей 

совместных событий: 





 


0

121
1

.../ )/(),/()(
i

tptptp
ii

HFH ,  (2) 

где )/(
121 .../ Htp

ii   - условная 

вероятность безотказной работы функции 

i  при условии, что функции 1 , 2 , …, 

1i  в интервале времени (0, t) работают 

безотказно; 

F - параметр функциональной 

структуры объекта, определяющий способ 

разбиения множества 
в

E  на подмножества 

i
E  элементов, обеспечивающих 

работоспособность отдельных функций 

( в: EF ). 

Будем полагать, что в процессе 

эксплуатации в произвольный момент 

времени объект может находиться в одном 

из состояний, показанных на рис. 4. В 

состоянии s0 работоспособны все функции, 

основные и вспомогательные.  

В состоянии s1 работоспособны все 

основные функции, а одна или некоторое 

подмножество вспомогательных функций 

неработоспособны. В состояние s2 объект 

переходит при отказе хотя бы одной из 

основных функций. Состояние s2 – это 

состояние отказа объекта. Предполагается, что при переходе в состояние s2 сразу 

производится восстановление (текущий ремонт) объекта.  

В состоянии s3 производится контроль функционирования (КФ) объекта. КФ 

предназначен для периодической проверки правильности выполнения всех функций. 

Правильность выполнения функций производится с помощью средств системы технического 

диагностирования (СТД) объекта. Если в результате КФ обнаруживается хотя бы одна 

)(tui

)(tf i

iuто

t

t0

0

1

ТО отказ

Рис. 5. Иллюстрация вероятностно-физической 

модели отказов

s0

s1

s4

Рис. 4. Граф состояний и переходов процесса

             эксплуатации технического объекта

s3s2

     Отказ

(тек. ремонт)

Исправное 

состояние

Частичн.

  отказ

КФ ТО
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неправильно выполняющаяся функция, производится восстановление работоспособности 

этой функции (происходит переход в состояние s2). В состоянии s4 производится техническое 

обслуживание (ТО) объекта. ТО предназначено для поддержания требуемого уровня 

безотказности объекта, которое зависит от его технического состояния (ТС). При проведении 

ТО производится проверка и восстановление ТС объекта.  

ТС объекта будем характеризовать совокупностью определяющих параметров его 

элементов. Под определяющим параметром принято понимать какой-либо физический или 

функциональный параметр, значение которого определяет работоспособность элемента [1]. 

В процессе эксплуатации значения определяющих параметров постепенно деградируют, 

приближаясь к предельному критическому значению, при котором возникает состояние 

отказа. На рис. 5 показан характерный вид случайного процесса деградации i-го 

определяющего параметра )(tui  и связь этого процесса с функцией плотности вероятности 

отказов )(tf i . Параметр )(tui , показанный на рисунке, нормирован относительно своего 

предельно допустимого значения. Определяющий параметр может относиться как к 

отдельному элементу, так и к группе функционально связанных элементов.  

При проведении ТО производится измерение определяющего параметра )(tui , и если 

оказывается, что его значение превысило заданное значение уровня ТО 
i

u
то

, выполняются 

работы по ТО элемента (группы элементов). В результате ТО значение определяющего 

параметра возвращается в номинальное значение )(tui = 0 (происходит обновление 

элементов). Очевидно, что далеко не все элементы объекта имеют определяющие параметры, 

и только небольшая часть из них являются измеряемыми. Это объясняется тем, что для 

многих типов элементов определяющий параметр вообще отсутствует (неизвестен). А в тех 

случаях, когда определяющий параметр известен, его измерение в условиях эксплуатации 

может оказаться просто экономически нецелесообразным. Поэтому при создании объекта 

разработчик определяет, какие параметры необходимо контролировать в процессе 

эксплуатации и разрабатывает необходимые для этого технические средства. 

Итак, мы определили содержательно основные состояния процесса эксплуатации 

технического объекта. Для построения математической модели процесса определим 

интенсивности переходов между состояниями и вероятностные характеристики, 

описывающие продолжительность пребывания процесса в этих состояниях. 

Для интенсивности полных отказов объекта )(02 t  (переходов s0→s2) можно записать 

следующее выражение [2]: 

)(1

1)(
)(

02

02
02

tFdt

tdF
t


 ,                                                (3) 

где )(02 tF  - функция распределения (ФР) случайной наработки до полного отказа 

объекта, которая с учетом (2) равна )(1)(02 tptF  . 

Для определения интенсивности частичных отказов )(01 t  необходимо в (3) вместо 

)(
02

tF  подставить ФР наработки до частичного отказа )(01 tF , которую можно определить 

следующим образом: 

  







 









 

1

121

0

121
1

.../
1

.../01 )(1)(1)(
ji

tptptF
jjii

.                    (4) 

Очевидно, что функции )(
01

tF  и )(
02

tF  должны удовлетворять условию: 

1)()( 0201  tFtF .                                                       (5) 

Переходы s1→s2 и s0→s2 связаны с одним и тем же событием – отказом хотя бы одной 

из основных функций. Поэтому )()( 0212 tt  . 
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Предполагается, что КФ и ТО проводятся периодически, в детерминированные 

моменты времени. Поэтому интенсивности переходов в состояния s3 и s4 можно выразить 

через дельта-функцию следующим образом: 

)()( кф03 kTtt  ,    k=1,2,… ; 

)()( то04 mTtt  ,    m=1,2,… ,                                             (6) 

где 
кф

T  и 
то

T - периодичность проведения КФ и ТО соответственно; 

)(x  - дельта-функция, которая определяется следующими условиями [3]: 










;0,0

,0,
)(

x

x
x ,      





 1)( dxx . 

Аналогично определяются интенсивности )()( 0313 tt   и )()( 0414 tt  . 

Интенсивность восстановления объекта )(20 t  определяется из выражения: 

)(1

1)(
)(

в

в
20

tFdt

tdF
t


 ,                                                    (7) 

где )(в tF  - ФР времени пребывания объекта в неработоспособном состоянии.  

Функция )(в tF  зависит от параметров ремонтопригодности объекта, которые 

определяются конструктивными особенностями объекта и характеристиками СТД. Кроме 

того, функция )(в tF  зависит от наличия ЗИП (запасное имущество и принадлежности) и от 

удаленности складов системы технического обеспечения эксплуатации объекта. В общем 

случае можно записать: 

),/()( вв ZVtFtF  ,                                                    (8) 

где V и Z – обобщенные параметры, описывающие свойства ремонтопригодности 

объекта и состав и стратегию пополнения ЗИП соответственно. Детализация параметров V и 

Z выходит за рамки данной статьи. 

Продолжительность КФ будем считать постоянной величиной, независящей от исхода 

контроля. Поэтому интенсивности переходов s3→s2 и s3→s0 так же  можно выразить через 

дельта-функцию: 

)()()( кф3032  ttt ,                                                  (9) 

где 
кф
  - продолжительность КФ. 

В отличие от КФ продолжительность ТО нельзя принять постоянной величиной. 

Поэтому интенсивность переходов s4→s0 определим по формуле, аналогичной (7): 

)(1

1)(
)(

то

то

40
tFdt

tdF
t


 ,                                                 (10) 

где )(то tF  - ФР случайной продолжительности ТО.  

Ранее мы отмечали, что при проведении ТО производится проверка ТС всех 

обслуживаемых элементов, и в зависимости от фактического ТС элементов выполняются 

соответствующие работы ТО. Поэтому функция )(
то

tF  зависит, как минимум, от текущего 

ТС объекта и от параметров выбранной стратегии проведения ТО. В нашем случае можно 

записать: 

  )),(/()( тотото UU ttFtF  ,                                              (11) 

где )}({)( tut iU  - вектор фактических (измеренных) значений определяющих 

параметров, характеризующий текущее ТС объекта; 

 }{ тото iuU  - вектор значений уровня ТО, определяющих критерии необходимости 

проведения ТО различных элементов.  

Размерность векторов )(tU  и тоU  определяется количеством определяющих 

параметров объекта. 
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В результате проведения ТО происходит улучшение ТС объекта, что должно 

проявляться в повышении уровня его безотказности. В терминах рассматриваемой 

математической модели можно сказать, что в результате проведения ТО изменяется 

(улучшается) параметр U , характеризующий ТС объекта (это изменение происходит при 

нахождении объекта в состоянии s4). Таким образом, после перехода s4→s0 претерпевает 

изменения  функция )(02 tF  (и )(01 tF ) и связанная с ней функция интенсивности отказов 

)(02 t  (и )(01 t ). То есть оказывается, что рассматриваемый процесс является 

стохастическим процессом с существенным последействием, обусловленным проведением 

ТО.  

Теперь можно записать дифференциальные уравнения для вероятностей состояний 

моделируемого процесса (уравнения Колмогорова [4]). Уравнения имеют следующий вид: 

 )(),/()()/()(),/()( 4то403кф302200 tPttPttPttP UUZV  

])/()/(),,/(),,/()[( то03кф0301020 TtttttP  UFHUFH ; 

)]/()/(),,/()[()(),,/()( то13кф131210011 TttttPtPttP  UFHUFH ; 

),/()()()/()(),,/()(),,/()( 2023кф321120022 ZVUFHUFH ttPtPttPttPttP  ; 

)]/()/()[()()/()()/()( кф30кф3231кф130кф033  tttPtPTttPTttP ; 

),/()()()/()()/()( то4041то140то044 UUttPtPTttPTttP  ; 

1)()()()()( 43210  tPtPtPtPtP ,                                                                        (12) 

где )(tP
i

 - вероятность состояния si ( 4,0i ). 

Система уравнений (12) является математической моделью процесса эксплуатации 

сложного технического объекта. В результате решения уравнений (12) получаются функции 

)(tP
i

, зная которые можно рассчитать показатели надежности объекта (коэффициент 

готовности, коэффициент технического использования, среднюю наработку на отказ и др.).  

Параметрами модели являются: 

H, F, 
кф

T
кф
 , 

то
T , тоU .                                                   (13) 

Помимо параметров (13) неявными параметрами модели являются множества 
в

E , 
0

  

и 
1

 , а также функции { )/( je htp
j

} – показатели безотказности элементов 
в

Ee
j
 . Все 

перечисленные параметры являются экзогенными переменными модели (входными 

данными). Параметр U является эндогенной переменной – его значения вычисляются 

динамически “внутри” модели. Вероятности )(tP
i

, зависящие от параметров (13), так же 

следует отнести к эндогенным переменным модели.  

Практическое применение разработанной математической модели в виде 

дифференциальных уравнений (12) связано с существенными трудностями, главной из 

которых является отсутствие аналитических выражений для интенсивностей ),,/(02 UFHt , 

),,/(01 UFHt , ),/(20 ZVt  и ),/( то40 UUt . Для их получения требуется разработка 

отдельных математических моделей, сложность которых сопоставима со сложностью 

рассматриваемой модели процесса технической эксплуатации. Но главное в том, что и эти 

модели, скорее всего, не позволят получить аналитические выражения для интенсивностей 

переходов. 

Выводы: 

1) Для разработки полезной для практики математической модели процесса 

эксплуатации сложного технического объекта целесообразно применить метод 

имитационного статистического моделирования [5]. Применение этого метода позволит 

снять трудность, связанную с отсутствием аналитических выражений для интенсивностей 

переходов. 
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2) Представленная в данной статье аналитическая модель может применена как основа 

для формализованного описания процесса эксплуатации сложного технического объекта при 

разработке имитационной статистической модели. 
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УДК 621.396                                                                                         к.т.н. Буяло О.В. (ВІКНУ) 

 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СЕРЕДНЬОГО РЕМОНТУ СУЧАСНИХ ЗРАЗКІВ 

РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ОЗБРОЄННЯ ПРИ ВПЛИВІ ДЕСТАБІЛІЗУЮЧИХ 

ФАКТОРІВ, ЯКІ ЗНЕЦІНЮЮТЬ ВИКОНАНУ РОБОТУ 

 
У статті запропоноване удосконалення процесу проведення середнього ремонту (СР) сучасних 

зразків радіоелектронних засобів озброєння (РЕЗО) у військовому ремонтному органі (ВРО) та 

розроблена нова математична модель цього процесу з урахуванням резерву часу, який дає 

можливість підвищити ефективність СР в умовах впливу дестабілізуючих факторів, які 

знецінюють виконані раніше ремонтні роботи. 

Ключові слова: радіоелектронні засоби озброєнь, ремонтний орган, дестабілізуючі фактори, 

середній ремонт. 

 

В статье предложено усовершенствование процесса проведения среднего ремонта (СР) 

современных образцов радиоэлектронных средств вооружения (РЭСВ) в войсковом ремонтном 

органе (ВРО) и разработанная новая математическая модель этого процесса с учетом резерва 

времени, который позволяет повысить эффективность СР в условиях влияния дестабилизирующих 

факторов, которые обесценивают выполненные ранее ремонтные работы. 

Ключевые слова: радиоэлектронные средства вооружений, ремонтный орган, 

дестабилизирующие факторы,  средний ремонт. 

 

In the article the improvement of process of carrying out of average repair (AR) of modern samples of 

radio-electronic means of arms (REMA) in army repair body (ARM) and the developed new mathematical 

model of this process is offered in view of a reserve of time which allows to increase efficiency AR in conditions 

of influence destabilizing factors. 
Keywords: electronic means of arms, body repair, destabilizing factors, midlife repair. 

 

Вступ. Державна програма розвитку та реформування Збройних Сил України 

передбачає першочергові заходи, спрямовані на підтримання в боєздатному стані існуючого 

озброєння і військової техніки, їх модернізацію, відновлення ресурсу і удосконалення 

системи ремонту [1]. 

У зв'язку з цим постає актуальною задача скорочення часових та фінансових витрат на 

виконання робіт, спрямованих на подовження призначеного терміну служби сучасних 

зразків РЕЗО. Одним із шляхів вирішення такої задачі є удосконалення процесів СР сучасних 

РЕЗО у військовому ремонтному органі, тому що їх можливості (організація, технологічна 

дисципліна, кваліфікація обслуговуючого персоналу, технічні характеристики ремонтного 

устаткування і т. ін.) не дозволяють повною мірою вирішувати завдання подовження 

призначених термінів служби сучасних РЕЗО з заданою якістю за припустимий час. 

Постановка задачі дослідження. Існуючі моделі функціонування ВРО при організації 

технічного обслуговування та ремонту сучасних зразків РЕЗО не можуть бути прийнятними. 

Це визначається тим, що за їх допомогою неможливо формалізувати складний процес 

проведення робіт з СР, а неврахування факторів реального функціонування ВРО при 

виконанні ремонтних робіт негативно впливає на ефективність застосування цих моделей. 

Зокрема, у них не враховуються особливості конструкцій сучасних РЕЗО і засобів 

військового ремонту останніх поколінь, також не врахована можливість використання 

резерву часу для забезпечення проведення СР сучасних зразків РЕЗО у ВРО в умовах впливу 

дестабілізуючих факторів [2-5]. Проведений аналіз [6] показав, що дестабілізуючі фактори 

впливають на своєчасність виконання ремонтних робіт, та можуть приводити не тільки до 

їхньої затримки, а й до знецінювання (часткового або повного) виконаної раніше роботи, до 

додаткових циклів ремонту або до повторів деяких видів операцій. Тому проведення СР у 

ВРО з якістю не нижче заданого передбачає, з одного боку, обґрунтований вибір параметрів 

підсистеми дефектації, ремонтної підсистеми, та підсистеми настроювання і випробувань в 

умовах як незнецінювання зробленої раніше роботи так і знецінювання виконаних раніше 
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ремонтних робіт.  

Тому, метою дослідження, що викладено в статті, є розробка рекомендацій з 

підвищення ефективності процесу проведення СР сучасних РЕЗО у ВРО з врахуванням 

впливу таких дестабілізуючих факторів та розробка відповідної математичної моделі цього 

процесу.  

Основна частина. У сучасних умовах (жорсткі обмеження на почасові, людські, 

фінансові та інші ресурси) існуючому процесу проведення СР сучасних РЕЗО притаманні 

явні недоліки, основними з яких є [6]: 

– недосконала організація СР, яка не в повній мірі відповідає вимогам сучасної техніки; 

– часті простої при проведенні середнього ремонту РЕЗО; 

– відсутність науково обгрунтованих моделей та методик СР сучасних РЕЗО. 

Виходячи з цього, одними з основних шляхів удосконалення СР є: 

– врахування особливостей сучасних та перспективних РЕЗО; 

– скорочення часу простою та його впливу на СР сучасних РЕЗО в умовах військ; 

– розробка відповідного методичного апарату, що враховує особливості сучасних і 

перспективних РЕЗО при проведенні їх СР у ВРО. 

Реалізація шляхів удосконалення СР в умовах військ можлива за рахунок: 

– проведення обґрунтованої і поглибленої експертизи (перевірки) технічного стану на 

місцях експлуатації РЕЗО, які плануються до відправлення в СР силами ВРО з залученням 

висококваліфікованих фахівців ремонтних підприємств Міністерства Оборони України; 

– проведення розборки РЕЗО відповідно до оцінок і висновків поглибленої експертизи 

(перевірки);  

– проведення візуально-оптичної і інструментальної дефектації лише тих складових 

частин (СЧ), що надходять у СР; 

– визначення обсягу обов'язкових робіт відповідно до розбирання і за результатами 

візуально-оптичної й інструментальної дефектації; 

– враховування резерву часу при організації виробничих процесів СР (для забезпечення 

нормального функціонування ВРО в умовах впливу дестабілізуючих факторів); 

– враховування особливостей конструкції, побудови складових частин і 

функціонування сучасних зразків РЕЗО;  
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Рис. 1. Формалізована схема запропонованого процесу проведення середнього ремонту 

сучасних РЕЗО (одноканальна  підсистема дефектації, одноканальна підсистема ремонту і 

підсистема настройки й випробувань із знецінюванням виконаної раніше роботи) 
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– здійснення контроль процесу проведення СР після виконання дефектації й ремонту та 

усунення недоліків ремонту і дефектації СЧ-СВ (складових частин – слабких вузлів);  

– розбиття технологічних операцій щодо виконання комплексного настроювання РЕЗО 

на ряд послідовних етапів, з контролем результатів виконання кожного етапу. 

Сформульовані пропозиції щодо удосконалення процесу проведення СР при 

знецінюванні виконаної раніше роботи відображені у формалізованій схемі запропонованого 

процесу проведення СР сучасних РЕЗО у ВРО, що представлена на рис. 1.  

При реалізації запропонованої схеми процесу проведення СР сучасних РЕЗО 

утворюється почасовий резерв за рахунок того, що не всі складові частини РЕЗО підлягають 

СР, заощаджуються людські й матеріальні ресурси. Таке вдосконалення СР об'єктивно може 

привести до скорочення обсягу ремонтних робіт у ході його проведення на всіх його етапах 

та тим самим збільшити імовірність виконання задачі з проведення СР за припустимий час 

}{ ВЗсрВЗср ttP   [6-8].  

Таким чином, процес СР передбачає виконання визначеної сукупності операцій, при 

цьому всі ці операції об'єднаємо в три групи (надалі будемо називати їх підсистемами): 

підсистема дефектації (ПД); підсистема ремонту (ПР); підсистема настройки та випробувань 

(ПНВ).  

Спрощена формалізована схема процесу проведення СР сучасних РЕЗО у ВРО при 

такому описі наведена на рис. 2. 
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Рис. 2. Запропонована спрощена формалізована схема процесу проведення СР сучасних 

РЕЗО при врахуванні дестабілізуючих факторів, що знецінюють виконану раніше роботу 

 

Кожна з підсистем виконує свою задачу незалежно, містить кінцеве число 

технологічних операцій і вирішує певну задачу. Час Зt , мінімально необхідний для її 

вирішення в ідеальних умовах (відсутності затримок), відомий (або заданий).  

Затримки у виконанні підсистеми (поломки ремонтного устаткування та інструменту, 

нестача ЗІП, відсутність фахівців необхідної кваліфікації, порушення технології, помилки 

експертизи й визначення складових частин-слабких вузлів (СЧ-СВ) сучасних РЕЗО, дефекти, 

внесені при проведенні ремонту, тощо), призводять до простоїв при виконанні задачі або до 

її зриву. При цьому виконання завдання повторюється спочатку. Обсяг робіт (кількість 

операцій), які потрібно повторити, залежить від характеру наслідків дестабілізуючих 

факторів - затримок у виконанні, які викликають затримки й повтор робіт у процесі 

проведення СР кожної з підсистем (що частково знецінюють, що повністю знецінюють).  

Таким чином, під затримкою, що знецінює, будемо мати на увазі подію, що полягає в 

затримці виконання завдання, та пов'язана із втратою виконаного раніше корисного 

наробітку. 

Для виконання задачі виділено деякий час t , що перевищує мінімально необхідний час 

Зt . Поставлена задача буде виконана, якщо сумарний корисний наробіток підсистеми 
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досягне величини Зt  раніше, ніж сумарний час простою підсистеми ПРt  перевищить 

величину ЗР ttt  , де Рt  - резервний час відносно мінімально необхідного для виконання 

задачі в ідеальних умовах. 

Виходячи з вищевикладеного, кожна з підсистем має свій резерв часу: Рдt - резерв часу, 

що виділений для ПД, Ррt - резерв часу, що виділений для ПР, Рнt - резерв часу, що 

виділений для ПНВ.  

Припустимий час виконання кожною підсистемою своєї задачі виражається 

наступними формулами: 

РдЗдд ttt  , РрЗрр ttt  , РнЗнн ttt  , 

де Здt - час, мінімально необхідний для виконання підсистемою дефектації своєї задачі 

в ідеальних умовах (відсутність  затримок); Зрt - час, мінімально необхідний для виконання 

ремонтною підсистемою своєї задачі в ідеальних умовах (відсутність затримок); Знt  - час, 

мінімально необхідний для виконання підсистемою настроювання й випробувань своєї задачі 

в ідеальних умовах (відсутність  затримок).  

При розробці математичної моделі виконання кожною підсистемою своєї задачі окремо 

і процесу проведення СР у цілому прийняті вихідні передумови й припущення, які 

полягають у наступному: затримки у виконанні кожної підсистеми незалежні, наробітки до 

затримки 0дt , 0рt  і 0нt  розподілені за експоненціальним законом з параметрами д , р  і 

н  відповідно; при  затримокі у виконанні ПД, ПР або ПНВ починається миттєве 

відновлення, при цьому Вдt  Врt , Внt  розподілені за експоненціальним законом з 

параметрами ä , ð , н  і відповідно; після закінчення відновлення підсистема миттєво 

включається в роботу; контроль виконання підсистемами своїх задач ідеальний; ПД визначає 

несправність СЧ із заданою глибиною; персонал ВРО високої кваліфікації; ВРО 

забезпечений сучасною оснасткою та обладнанням; якість матеріалів задовольняє 

необхідним для проведення СР вимогам; нормативно-технічна документація на СР 

розроблена та уточнена; імовірність простою ПД через відсутність на вході системи 

несправних СЧ дорівнює нулю; є база даних, у якій зазначений час, необхідний для 

виконання кожної з операцій. Загальний час ремонту кожної конкретної СЧ визначається 

залежно від кількості й тривалості операцій, необхідних для дефектації, ремонту або заміни 

цієї СЧ, а також настроювання й випробувань із використанням зазначеної бази даних. 

В якості показників ефективності процесу проведення СР обрані ймовірність 

виконання відповідною підсистемою своєї задачі за припустимий час відповідно 

),()( дВЗддд ttPtP   ),()( рВЗррр ttPtP   )()( нВЗннн ttPtP   та імовірність 

зриву процесу проведення СР за припустимий час, що визначається наступною формулою:  

)( )( )(1) , , ( ннррдднрдср tPtPtPtttQ  .   (1) 

Виходячи із цього, СР вважається виконаним повністю, якщо СЧ пройде всі підсистеми 

СР, причому в кожній підсистемі СЧ повинна перебувати час менший або рівний припустимому 

часу знаходження СЧ у цій підсистемі. Інакше виникає зрив процесу проведення СР військовим 

ремонтним органом за припустимий час. 

Отже, для розробки математичної моделі середнього ремонту сучасних зразків 

радіоелектронних засобів озброєння при незнецінюючих затримках треба отримати 

математичні залежності для знаходження ймовірностей виконання кожною підсистемою 

своєї задачі за припустимий час із урахуванням незнецінювання виконаної раніше роботи. 

Вирішення цієї задачі розглянуто в [6] на прикладі підсистеми настроювання і випробувань. 

В результаті отримано наступний вираз для ймовірності виконання підсистемою 

настроювання і випробувань своєї задачі за припустимий час: 
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де Е(х) – ціла частина х; iн  - інтенсивність затримок при виконанні ПНВ i -го типу; 





1

нн
i

i  - сумарна інтенсивність затримок при виконанні ПНВ своєї задачі; ip  - 

імовірність знецінювання результатів виконаних раніше робіт у ПНВ від затримок i -го типу; 

нt  - припустимий час виконання задачі ПНВ при відсутності затримок; Знt  - мінімально 

необхідний час виконання задачі ПНВ при відсутності затримок. 

При одному типі затримок, що знецінюють 1i , вираз (6) для ймовірності виконання ПНВ 

своєї задачі за припустимий час нt  прийме вигляд: 
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Аналогічно отримано вираз для підсистеми дефектації: 
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та підсистеми ремонту: 
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Після одержання для кожної підсистеми аналітичного виразу для розрахунку 

ймовірності виконання ПД, ПР і ПНВ своїх задач за припустимий час (формули (2)-(4)) з 

урахуванням незалежності робіт та формули (1) отримана загальна формула для 

імовірнісного показника ефективності процесу проведення СР у цілому – імовірності зриву 

процесу проведення середнього ремонту за припустимий час із урахуванням знецінення 

виконаної раніше роботи в підсистемах:  
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де дp  - імовірність збереження результатів виконаних раніше робіт у підсистемі 
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дефектації; рp  - імовірність збереження результатів виконаних раніше робіт у підсистемі 

ремонту; нp  - імовірність збереження результатів виконаних раніше робіт у підсистемі 

настроювання й випробувань. 

Висновки. Розроблено нову математичну модель процесу проведення СР сучасних 

РЕЗО радіотехнічних військ у ВРО при знецінювання виконаних раніше робіт. Її новизна 

полягає в тому, що в ній реалізований удосконалений процес проведення СР в умовах впливу 

на процес проведення ремонтних робіт дестабілізуючих факторів, які знецінюють виконану 

раніше роботу. При цьому процес проведення СР у ВРО представлений у вигляді 

послідовного виконання трьох підсистем (підсистеми дефектації, підсистеми ремонту, 

підсистеми настроювання і випробувань) з урахуванням резервів часу. Резерв часу при 

виконанні ремонтних робіт може бути утворений за рахунок запропонованого 

удосконалення, сутність якого полягає в обліку особливостей зміни технічного стану 

кожного об'єкта РЕЗО при визначенні раціонального комплексу ремонтних робіт.  

Математична модель дозволяє проводити кількісну оцінку впливу дестабілізуючих 

факторів, що знецінюють виконану раніше роботу, резервів часу підсистеми дефектації, 

підсистеми ремонту і підсистеми настроювання і випробувань на обрані показники 

ефективності процесу проведення СР, що дозволить обгрунтувати рекомендації по 

скороченню простоїв устаткування при виконанні ремонтних робіт в існуючих ВРО й більш 

обґрунтовано виробляти та висувати вимоги до розроблювальних ВРО, які повинні 

забезпечувати проведення СР сучасних і перспективних РЕЗО в умовах військ. 
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УДК 621.3.019.3                                                   д.т.н., доц. Вишнівський В.В. (ВІКНУ) 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНІЧНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ РЕЗО З РЕЗЕРВОМ ЧАСУ В УМОВАХ АПРІОРНОЇ 

НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ВИХІДНИХ ДАНИХ 

 
У якості одного з доцільних шляхів забезпечення достовірної оцінки надійності й на її 

основі побудови раціональної системи технічного обслуговування в цій ситуації пропонується 

використовувати верхні й нижні границі (гарантовані оцінки) комплексних показників 

надійності при відомих фіксованих моментах розподілів визначальних випадкових величин. 

Сформульоване завдання зводиться до дослідження на екстремум деякого функціонала по 

множині функцій розподілу, обумовленій кінцевим набором лінійних обмежень. 

Ключові слова: оцінка надійності, об'єкти РЕЗО. 

 

В качестве одного из целесообразных путей обеспечения достоверной оценки надежности 

и на ее основе построения рациональной системы технического обслуживания в этой ситуации 

предлагается использовать верхние и нижние границы (гарантированные оценки) комплексных 

показателей надежности при известных фиксированных моментах распределений 

определяющих случайных величин. Сформулированная задача сводится к исследованию на 

экстремум некоторого функционала по множеству функций распределения, определяемому 

конечным набором линейных ограничений. 

Ключевые слова: оценка надежности, объекты РЭСВ. 

 

As one of expedient ways of maintenance of an authentic estimation of reliability and on its basis of 

construction of rational system of maintenance service in this situation it is offered to use the top and 

bottom borders (the guaranteed estimations) complex indicators of reliability at the known fixed moments 

of distributions of defining random variables. The formulated problem is reduced to research on an 

extremum of some functional on set of functions of the distribution, defined by a final set of linear 

restrictions. 

Keywords: random variables, maintenance service, system effectiveness. 

 

Вступ. Постійний розвиток засобів повітряно-космічного нападу ймовірного 

противника приводить до необхідності застосування в Збройних Силах України нових типів 

об'єктів РЕЗО, здатних ефективно вирішувати поставлені перед ними завдання. Сучасні 

об'єкти РЕЗО - складні багатофункціональні радіоелектронні системи, що складаються з 

великої кількості різнорідних елементів (радіотехнічних і радіоелектронних блоків, 

електромеханічних і гідравлічних вузлів і агрегатів, електровакуумних і твердотілих 

приладів і т.д.). Вони відносяться до класу об'єктів тривалого багаторазового застосування. 

Експлуатуються об'єкти РЕЗО у польових умовах і ефективність їх застосування істотно 

залежить від надійності апаратури, що входить їх складу. У процесі експлуатації на об'єкти 

РЕЗО впливають зовнішні й внутрішні фактори, внаслідок чого в елементах і матеріалах 

розвиваються  процеси деградації, що погіршують їхні властивості. До зовнішніх факторів 

відносяться, насамперед такі, як температура, вологість, пил, механічні впливи й т.д. 

Внутрішніми факторами являються електричні режими, процеси спрацювання, старіння, 

зміни настроювань і т.д. Всі ці фактори взаємодіють, взаємно підсилюючи свій вплив. У 

результаті в процесі експлуатації відбувається зростання інтенсивності відмов апаратури 

РЕЗО, що приводить до погіршення ефективності її функціонування. Виникнення відмов 

може приводити до невиконання об'єктом РЕЗО поставленого завдання. Крім того, відмови 

приводять також до матеріальних й трудомістких витрат на відновлення РЕЗО. З метою 

підтримки об'єкта РЕЗО у стані готовності до бойового застосування, на ньому проводиться 

технічне обслуговування (ТО).  

Основною метою ТО є запобігання деякої (бажано більшої) частини відмов, які можуть 

відбутися під час бойової роботи. Тому можна сказати, що сутність ТО полягає в проведенні 

профілактичних робіт, спрямованих на запобігання відмов. Очевидно, що система технічного 
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обслуговування повинна бути побудована таким чином, щоб максимізувати середній час 

перебування об'єкта РЕЗО у стані готовності до застосування й забезпечити задану 

ймовірність виконання бойового завдання.  

Принципово важливим при визначенні оптимальної системи ТО є одержання 

достовірної оцінки надійності РЕЗО з урахуванням проведення ТО, тому що його кінцевою  

метою є забезпечення необхідних значень комплексних показників надійності РЕЗО. Такими 

є Кті(Т) коефіцієнт технічного використання й середні питомі витрати, що доводяться на 

одиницю часу безвідмовної роботи С(Т). Важливо знати, наскільки підвищується надійність 

РЕЗО за рахунок проведення ТО. Однак, для об'єктів РЕЗО, що надходять на експлуатацію 

не завжди повністю відомі характеристики, необхідні для визначення комплексних 

показників надійності. Тому, варто визнати, що в цей час немає досить достовірної 

інформації для того, щоб стверджувати, оптимальною або не оптимальною являються 

існуюча система ТО об'єктів РЕЗО. Можна тільки констатувати, що їх фактична надійність 

значно нижче необхідної й за рахунок застосування оптимальної (або раціональної) системи 

ТО можна підвищити надійність РЕЗО з урахуванням неповноти апріорної інформації про 

надійність об'єктів РЕЗО. 

У цей час істотно зростає роль інформації про надійність для управління процесами 

створення й експлуатації виробу. Дана інформація повинна бути з високим ступенем 

вірогідності й повноти отримана до початку експлуатації об'єкта РЕЗО на основі розрахунків, 

прогнозування й випробування дослідних зразків з урахуванням усього спектра умов 

майбутньої експлуатації технічної системи для вибору ефективної системи ТО. 

Ухвалення рішення в умовах апріорної невизначеності (під терміном "апріорна 

невизначеність" розуміється відсутність або наявність неповної інформації про закони 

розподілу різних випадкових величин (ВВ)) - типове явище, з яким зіштовхуються при 

одержанні оцінок надійності об'єктів РЕЗО на етапах їхнього проектування, розробки й 

експлуатації. Так, на практиці часто виникають ситуації, при яких неможливо зібрати досить 

статистичних даних про відмови або передумови до появи відмов об'єктів РЕЗО. Це, 

наприклад, має місце якщо експлуатується нова система або в тих випадках, коли існуючими 

методами діагностики й контролю не вдається виявити виникнення деяких несправностей 

або передумов до несправностей або відмов. 

Досить трудомістким завданням є оцінка показників надійності унікальних виробів, 

коли для апріорних імовірнісних розрахунків не завжди є необхідні вихідні дані, а 

статистична оцінка утруднена малим обсягом випробувань. Аналогічна багато в чому 

ситуація виникає й при аналізі надійності виробів, відмови яких виникають украй рідко, 

тобто виробу, відмова яких може привести до небажаних наслідків.  

Таким чином, на етапах проектування, розробки й експлуатації технічних систем, як 

правило, недостатньо вихідної інформації для достовірної оцінки показників надійності 

об'єктів РЕЗО і на її основі вибору оптимальної системи ТО, тому що є невизначеність, 

обумовлена перерахованими вище факторами. 

Під вірогідністю інформації в загальному випадку розуміється ступінь адекватного 

відображення нею об'єктивно існуючих явищ, подій і процесів, а також властивостей 

досліджуваних об'єктів. Кінцевим "продуктом" переробки інформації про надійність є 

кількісна оцінка показника надійності. Якість цієї оцінки (у смислі близькості до щирого 

значення показника) залежить від точності й повноти вихідних даних про надійність і 

методів їхньої обробки. 

Наведені вище приклади показують, з одного боку, типовість описаної ситуації, коли 

рішення про вибір стратегії ТО доводиться приймати в умовах неповної інформації про 

надійність системи або її повній відсутності, а з іншої істотна зміна постановки завдання. 

Це й визначає важливість і актуальність завдання знаходження двосторонніх границь 

або гарантованих оцінок для комплексних показників надійності технічних систем з 

урахуванням апріорної невизначеності й на їхній основі визначення оптимальної й 

ефективної системи ТО. 
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Постановка завдання. У роботі розглядається великий клас технічних систем з 

часовою надмірністю, які з погляду надійності мають певні специфічні риси. Велика 

кількість об'єктів РЕЗО і способів їх бойового застосування визначають різноманіття джерел 

резерву часу, способів його використання й поповнення. Резерв часу являє собою системний 

параметр, наявність якого обумовлено структурою побудови й особливостями 

функціонування технічної системи.  

Існуючі методи розрахунку показників надійності систем з резервом часу опираються 

на припущення про те, що розподіл визначальних ВВ, які необхідні для обчислень, відомі 

точно на всьому оперативному інтервалі часу. У дійсності ж жоден розподіл ми точно не 

знаємо. Причиною цієї обставини звичайно є відсутність статистичних даних у необхідній 

кількості. 

З погляду повноти апріорної інформації (повноти знання апріорного розподілу ВВ, у 

якості якої може виступати наробіток відмовами 
нt  розрізняються три розрахункові випадки: 

1. Випадок повної апріорної визначеності, коли апріорна функція розподілу (ФР) 

   ξF x P x   (або щільність    F x f x ) ВВ ξ  задана однозначно. 

2. Випадок повної апріорної невизначеності, коли задане лише кінцеве число оцінок 

параметра t . 

3. Випадок часткової апріорної  визначеності, коли апріорна щільність не задана, а 

відомо кінцеве число обмежень, що накладаються на певні інтеграли від апріорного 

розподілу. 

Перший випадок інформативності про закон розподілу  F x  СВ ξ  бажаний, але 

досить рідкий.  

У другому випадку апріорний розподіл  F x  взагалі невідомий й може бути будь-якою 

ненегативною функцією, що підпорядкована єдиній умові нормовки  
0

1dF x



 . 

Незважаючи на таку крайність, завдання оцінки показників надійності систем має сенс. 

У багатьох практичних завданнях, коли розподіл  F x  невідомо, можна вважати 

заданими деякі статистичні характеристики ВВ   (третій випадок). Для цього випадку 

завдання формулюється в наступних передумовах: 

1) Задана структура об'єкта РЕЗО певного цільового призначення, розглянутого в 

періоди проектування, розробки, випробувань і експлуатації й функціонуючого в умовах 

впливу зовнішніх і пов'язаних з його обмеженою надійність впливів. 

2) Об'єкт має часове резервування. 

3) Апріорна інформація про розподіл наробітку на відмову об'єкта є неповною й 

обмежується тільки початковими моментами ФР. 

Основний зміст. Функціоналів, що характеризують якість і ефективність 

функціонування систем з часовим резервуванням, виражаються в наступному вигляді:   
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,     (2) 

де  ( )F t - ФР наробітку на відмову об'єкта РЕЗО;  

А, В, С, D, К і L постійні, що залежать від режиму функціонування об'єкта РЕЗО. 

У математичній теорії надійності багато показників є лінійними або дробово-лінійними 

функціоналами від функцій розподілу вихідних випадкових величин. Ці функціонали мають 

вигляд [1]: 
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,                                               (4) 

де ( )g x  – задана функція, має скінченне значення в кожній точці x , обмежена, може 

бути диференційованою, неперервною, або кусково-неперервною із скінченним числом 

точок розриву, а саме головне – залежить від параметрів. Припускається також, що для 

функції ( )g x  відомі всі точки розриву, або кутові точки, точки екстремуму, перегину і т.д., 

тобто, що ( )g x  піддається аналітичному дослідженню. 

Позначимо 
1K  і 

2K  два класи функцій розподілу (ФР) ( )F x  невід’ємних випадкових 

величин відповідно з одним або двома фіксованими моментами 1

0

( )is x dF x



  , 1, 2i  , що 

задовольняють співвідношенням 2

1 20 s s   .  

При вказаних обмеженнях на функцію ( )g x  і моменти 
1s  і 

2s  функціонали (2.1) і їх 

точні верхні і нижні границі існують. Якщо функція ( )g x  неперервна, то інтеграли (2.1) 

існують як інтеграли Стілтьєса. Якщо ж обидві функції ( )g x  і ( )F x  розривні в одній і тій же 

точці, то інтеграл Стілтьєса, як відомо, не існує. В цьому випадку інтеграли (2.1) існують як 

інтеграли Лебега-Стілтьєса. 

Будемо розглядати задачі типу  

( ) supI F  , F K , або ( ) infI F  , F K ,                         (5) 

що означає знайти супремум або інфімум відповідного функціоналу, коли F  належить 

відповідному класу K . 

Методи розв’язання подібних задач сягають до П.Л. Чебишова (1874), А.А. Маркова 

(1884), К.А. Поссе, Н.Я. Соніна. Подальший розвиток ідей А.А. Маркова і узагальнення його 

результатів належать М.Г. Крейну, М.І. Ахієзеру, П.Г. Рехтману. 

Основні результати і узагальнення в цьому напрямку викладені в монографіях 

М.Г. Крейна і А.А. Нудельмана (1973), С. Карліна і В. Стаддена (1976) та ін. Але застосувати 

цю теорію можливо тільки при дуже сильних обмеженнях на функцію ( )g x .  

Незважаючи на це, загальна теорія й чисельні методи розв’язання подібних задач 

розроблені на даний час не досить повно [2, 3]. 

Звернемо увагу на особливості розв’язання задачі (4) – (5) в теорії надійності. 

Конкретні функціонали в теорії надійності, як правило, залежать від параметрів (періодів 

відновлення, технічного обслуговування, часового резерву, достовірності контролю, 

інтенсивностей відмов і ін.). Отже задача (4) – (5) в теорії надійності є параметричною. Як 

відділити одну область параметрів зі своєю екстремальною ФР від іншої, де виникає вже 

інша екстремальна функція розподілу? Це непроста задача.  

Для її розв’язання пропонується чисельно-аналітичний підхід. Розглянемо його. Для 

цього визначимо необхідні і достатні умови екстремуму інтеграла Стілтьєса на класі 

розподілів. Позначимо 
0

( ) ( ) ( )I F g x dF x



   – лінійний функціонал. 

Теорема 1. Нехай ( )g x  має скінченні значення для всіх скінченних значень 0x  . 

Позначимо K  – множину ФР з фіксованими моментами, а E K  підмножину крайніх точок 

опуклої множини K . 

Тоді 
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[ ]
inf ( ) inf ( ) inf ( )
F K F E F E

I F I F I F
  

  , 

де [ ]E  – замикання множини E  (тобто множина E  з усіма своїми граничними 

точками). 

Множині крайніх точок [ ]E  належать тільки східчасті ФР з множини K , які мають 

число точок росту не більше за число обмежень на ФР F . 

При найменших обмеженнях на функцію ( )g x  як в одномірному, так і в багатомірному 

випадках ця теорема була доведена Малголандом (1957 р.) за допомогою теорем 

представлення для функцій розподілу. 

Позначимо 

*( ) min{ ( 0), ( 0)}i i ig x g x g x   , *( ) max( ( 0), ( 0))i ig x g x g x   . 

Означення. Скажемо, що інфімум (супремум) функціоналу ( )I F , F K , обчислюється 

на ФР 
0 [ ]F E  з точками росту 

ix , якщо  

*inf ( ) ( ) ( )i i
F K

i

I F g x p x


  *sup ( ) ( ) ( )i i
F K i

I F g x p x


 
 

 
 , 

де x  вектор росту ФР 
0 [ ]F E , 

ix  – його і-та компонента, ( )ip x  – стрибок ФР 
0F  в 

точці 
ix . При цьому ФР 

0F  називається екстремальною (синонім-граничною). Якщо 

0inf ( ) ( )
F K

I F I F


 , то будемо казати, що інфімум досягається на ФР 
0F K . 

Теорема 2. Для того, щоб інфімум (супремум) функціоналу ( )I F , F K , 

обчислювався на ФР 
0F E  з точками росту 

ix , необхідно і достатньо, щоб існував 

многочлен не вище другого степеня 
0( , )U x F  (

0( , )U x F ) із властивостями: 

0 *( , ) ( )i iU x F g x
 

( *

0( , ) ( )i iU x F g x ),                                          (6) 

0( , ) ( )iU x F g x  (
0( , ) ( )U x F g x ), для всіх 0x  .                  (7) 

Ця теорема для неперервної функції ( )g x  була доведена Крейном і Нудельманом 

(1973). 

Сформульована тут теорема 2 доведена в [4] (1990) Стойковою Л.С.  

Теорема 2, як і теорема Крейна, не дає алгоритму пошуку екстремальних функцій 

розподілу. Але для конкретних функцій ( )g x  можна знайти значно слабші необхідні і 

достатні умови, зв’язавши їх з конкретними ФР з класу E . Вони вимагають виконання 

нерівностей теореми 2 не для всіх точок 0x  , а лише для околів однієї або двох деяких 

точок, якщо фіксовано не більше двох моментів функцій розподілу F . Такими точками 

можуть бути точки розриву або кутові точки функції g , точки росту ФР, «підозрілих на 

екстремум», початок і кінець проміжку інтегрування, точки екстремуму функції g  та ін. 

Іноді умови існування тієї або іншої ФР бувають вже і достатніми для її екстремальності. Ще 

одна перевага наших слабких необхідних умов в тому, що ними область параметрів задачі 

розбивається на під області, що не перетинаються, кожній з яких відповідає своя 

екстремальна функція розподілу. 

Для дробово-лінійний функціоналів, що мають вигляд (4)  розглянемо задачу: знайти 

інфімум функціоналу ( )J F , коли ФР F  змінюється в множині K . 

Відносно заданих функцій 
1( )g x  і 

2 ( )g x  припускаємо: 

1) це обмежені, кусково-неперервні функції з скінченною множиною точок розриву; 

2) для них існує функціонал ( )J F  (скінченний або нескінченний, якщо 

0 2 0: ( ) 0F K I F  ); 

3) вони залежать від параметрів. 

Задача про екстремум функціоналу ( )J F  зводиться до задачі про екстремум 

наступного лінійного функціоналу: 
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1 2

0 0

( ) ( ( ) ( )) ( ) ( ) ( )I F g x rg x dF x g x dF x

 

    , 

де r  – дійсний параметр 0 r  . 

Справедлива теорема. 

Теорема 3. Для того, щоб інфімум дробово-лінійного функціоналу ( )J F , F K  

обчислювався на ФР 
0F E  з точками росту 

ix  необхідно і достатньо, щоб інфімум 

лінійного функціоналу ( )I F , F K , обчислювався на тій же ФР 
0F  і дорівнював нулю. 

Тому, знаючи слабкі необхідні умови інфімуму для лінійних функціоналів, можна 

сформулювати відповідні слабкі необхідні умови для дробово-лінійних функціоналів 

Висновок. Таким чином, одним із важливих етапів методики розв’язання задач оцінки 

надійності резервованих систем при відомих початкових моментах функцій розподілу 

визначальних випадкових величин є знаходження двосторонніх оцінок функціоналів, які 

характеризують надійність таких систем. Використовуючи наведені необхідні умови 

існування точних границь лінійних і дробово-лінійних функціоналів, можна одержати 

двосторонні оцінки комплексних показників надійності, що найбільш часто 

використовуються для визначення параметрів ТО об’єктів РЕЗО з часовим резервуванням.  
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МІКРОЕЛЕКТРОННІ СЕНСОРИ НА ОСНОВІ НАНОМАТЕРІАЛІВ ДЛЯ 

ВІЙСЬКОВОГО І ЦИВІЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

 
Наведені результати аналізу, досліджень та розробок датчиків механічних величин та 

напівпровідникових газових датчиків на основі наноматеріалів. Для реалізації датчиків 

механічних величин використані ниткоподібні кристали кремнію. Напівпровідникових газові 

датчики реалізуються з використанням шару нанопористого кремнію. Наводяться технології 

отримання наноматеріалів, їх властивості та параметри датчиків на їх основі. Дані датчики 

можуть бути використані як для військового, так і цивільного застосування.  

Ключові слова: мікроелектронні сенсори, наноматеріали, газові датчики. 

 

Приведены результаты анализа, исследований и разработок датчиков механических 

величин и полупроводниковых газовых датчиков на основе наноматериалов. Для реализации 

датчиков механических величин использованы нитевидные кристаллы кремния. 

Полупроводниковых газовые датчики реализуются с использованием слоя нанопористого 

кремния. Наводятся технологии получения наноматериалов, их свойства и параметры 

датчиков на их основе. Данные датчики могут быть использованы как для военного, так и 

гражданского применения.  

Ключевые слова: микроэлектронные сенсоры, наноматерил, газовые датчики. 

 

Results of the analysis, researches and workings out of gauges of mechanical sizes and semi-

conductor gas gauges on a basis of nanomaterials are resulted. For realisation of gauges of mechanical 

sizes threadlike crystals of silicon are used. Semi-conductor gas gauges are realised with layer use 

nanopores silicon. Technologies of reception of nanomaterials, their properties and parametres of gauges 

on their basis are directed. The given gauges can be used as for the military man, and civil application.  
Keywords: microelectronic sensor controls, nanomaterial, gas gauges. 
 

Вступ. Військова техніка дуже швидко розвивається. Вона включає наземні, морські і 

повітряні носії всіх видів, зв’язок та комп’ютерні системи, зброю, супутники і роботи. Ця 

техніка постійно адаптується відповідно до спроб збройних сил знаходитись попереду всіх. 

Кожен раз нова розробка забезпечує кращі засоби для атаки і відповідні кращі засоби 

оборони. Вчені і інженери постійно шукають нові способи використання матеріалів, 

двигунів, датчиків і електроніки для покращення існуючої техніки. Датчики різних величин є 

необхідними складовими будь-якої техніки і пристроїв. Потреба в датчиках стає все більш 

критичною як в військовому, так і в цивільному житті. Існує необхідність контролю 

оточуючого середовища і впливів на нього. Сучасні сенсори повинні обробляти великі 

масиви даних для забезпечення їх інтелектуалізації якомога швидше. Для розробки сучасних 

сенсорів необхідно використовувати нові матеріали, нові ефекти і підходи. Нанотехнологія, 

яка використовується і буде ще інтенсивніше використовуватись в недалекому майбутньому, 

пропонує нові унікальні матеріали і фізичні властивості для отримання різних сенсорів з 

суттєво покращеними параметрами [1-2]. Аналіз показує, що незважаючи на наявні 

можливості удосконалювання датчиків на основі традиційних принципів і матеріалів, 

кардинальні рішення проблеми створення датчиків нового покоління – інтелектуальних 

датчиків, лежать на шляху використання нових принципів їх побудови і нових 

функціональних матеріалів. 
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В даній роботі наводяться результати дослідження і розробок сучасних 

мікроелектронних датчиків фізичних величин (тиск, зусилля, температура, кут повороту) та 

ряду газових датчиків на основі наноматеріалів, які можуть успішно застосовуватись як у 

військовій, так і у цивільних галузях.  

 

1. Датчики механічних та теплових величин 

1.1. Ниткоподібні кристали p-Si як матеріал для датчиків 

Для оцінки можливості створення п’єзорезистивних датчиків механічних величин для 

широкого інтервалу температур на основі ниткоподібних кристалів (НК) Si проводились 

дослідження тензометричних характеристик кристалів, закріплених на пружних елементах з 

різних матеріалів [3-6]. Пружні елементи (балки), на яких закріплювались досліджувані 

мікрокристали, виготовлялись з інвару та сталі, виходячи з наступних міркувань.  

Необхідність досліджень тензометричних характеристик НК Si, закріплених на 

пружних елементах зі сталі, зумовлена тим, що вимірювання деформацій проводиться в 

елементах конструкцій, виготовлених, переважно, із різних сортів сталі. Проте, на відміну 

від пружних елементів з інвару за низьких температур в області некласичного 

п’єзорезистивного ефекту вплив термічної деформації на характеристики НК кремнію, 

закріплених на пружних елементах із сталі, стає суттєвим. Тому сумарна деформація, яка діє 

на мікрокристал, буде включати як деформацію балки, так і термічну деформацію [5,6]. 

Кристали для досліджень підбирались таким чином, щоб концентрація домішки (бору) 

відповідала як діелектричному, так і металевому боку переходу метал-діелектрик (ПМД), 

параметри досліджуваних НК Si наведено в табл. 1.  

Таблиця 1 

Параметри досліджуваних ниткоподібних кристалів кремнію 

Позначення 

групи 

зразків 

Концентрація 

бору, см
-3

 

Питомий опір 

300K, Ом×см 
R77К/R300К 

Ступінь наближення 

до ПМД 

Si:B1 1×10
19

 0,00550,006 0,870 
Область металевої 

провідності 

Si:B2 7×10
18

 0,0080,009 1,012 Металева область ПМД 

Si:B3 5,5×10
18

 0,0950,011 1,375 
Поблизу ПМД з 

металевого боку 

Si:B4 3×10
18

 0,0130,0135 2,865 
Поблизу ПМД з 

діелектричного боку 

Si:B5 8×10
17

 0,0200,025 4,015 Діелектрична область 

 

Таблиця 2 

Значення термічної деформації   НК Si, закріплених на підкладках, за фіксованих 

температур 

Матеріал 

підкладки 

Температура, K 

4,2 10 20 77 300 

Мідь -3,8×10
-3 

-3,8×10
-3 

-3,8×10
-3 

-3,8×10
-3 

-1,5×10
-3

 

Алюміній -4,4×10
-3

 -4,4×10
-3

 -4,4×10
-3

 -4,4×10
-3

 -2×10
-3

 

Кварц 4,7×10
-4

 4,7×10
-4

 4,7×10
-4

 4,7×10
-4

 2,6×10
-4
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Одновісна деформація стиску та розтягу НК Si p-типу в кристалографічному напрямку 

<111> створювалась за спеціальною методикою [7]. Вона полягала в тому, що зразки 

деформували (стиском чи розтягом) у напрямку росту кристалів <111> шляхом їх 

закріплення за допомогою ВЛ–931 на підкладках з алюмінію, міді чи кварцу. Напруження 

НК виникало завдяки різниці коефіцієнтів термічного розширення (КТР) кремнію і матеріалу 

підкладки за їх охолодження до температури рідкого гелію. Як зрозуміло з табл. 2., мідна та 

алюмінієва підкладки забезпечують деформацію стиску, а кварцова – деформацію розтягу. 

На основі проведених досліджень розроблено концепцію створення п’єзорезистивних 

датчиків механічних величин на основі легованих НК Si p-типу, працездатних в 

екстремальних умовах (кріогенні температури, сильні магнітні поля). Використання як 

чутливих елементів сильнолегованих НК Si р-типу, для яких характерним є прояв 

класичного п’єзорезистивного ефекту, дозволяє створити датчики механічних величин 

(деформації, тиску-рівня рідини) для широкого діапазону температур 4,2–300 К із лінійним 

вихідним сигналом до 100 мВ. Під час використання як чутливих елементів НК Si p-типу з 

концентрацією бору поблизу ПМД, для яких характерний некласичний п’єзорезистивний 

ефект при гелієвих температурах, можна значно підвищити чутливість таких датчиків при 

низьких температурах, проте їх вихідний сигнал (~900 мВ) вже не матиме лінійного 

характеру.  

 

1.2. Датчики тиску на основі НК кремнію 

Оскільки розроблені кремнієві тензорезистори поєднують у собі мініатюрність, 

великий коефіцієнт тензочутливості, високу механічну міцність та можливість роботи в 

широкому діапазоні температур, це дозволило створити на їх основі чутливі датчики 

механічних величин (деформації, зусилля, тиску, прискорення), які знайшли застосування в 

різних галузях техніки [8-18]. 

Розглянемо в якості прикладу високотемпературний датчик тиску.  

Високотемпературні датчики тиску. Розвиток ряду областей нової техніки, зокрема, 

авіаційно-космічної, висунув задачу створення чутливого малогабаритного 

високотемпературного датчика тиску.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Високотемпературний датчик тиску 

  

Оскільки розроблені тензорезистори на основі НК кремнію працездатні за температур 

до +450...500˚С, виникла необхідність вибору відповідних конструктивних матеріалів для 

виготовлення пружних елементів датчика і методів закріплення тензорезисторів, які б 

забезпечували роботу датчика за таких температур. Після проведення комплексних 

досліджень запропоновано повністю відмовитись від полімерних клеїв і перейти на 

склоприпої і склоцементи для закріплення тензорезисторів. Як матеріал для виготовлення 

пружних елементів вибрано коваровий сплав 29НК з коефіцієнтом термічного розширення 

КТР=(4,6–5,5)10
-6 

град
-1

. Під час нагрівання на поверхні ковару утворюється окисна плівка, 

яка добре взаємодіє зі склом. Технологія створення міцних вакуум-щільних з’єднань ковар-

скло широко використовується в електронній промисловості. 
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Для закріплення тензорезисторів на пружних елементах з ковару використовувався 

склоприпой С51-1 з КТР=4,9×10
-6 

град
-1

, близьким до КТР кремнію, який дорівнює (2,5 –

4,2)10
-6 

град
-1

 у діапазоні температур від +20˚С до +550˚С. Температура розм’якшення 

склоприпою становить ≈+570˚С. Використання комбінації кремнієвий тензорезистор-

склоприпой-ковар з близькими КТР дозволило уникнути виникнення великих термічних 

напружень і забезпечило стабільність роботи датчика за високих температур [13]. 

В розроблених високотемпературних датчиках тиску було реалізовано тензомодульну 

конструкцію, в цьому разі пружний елемент тензомодуля, корпус датчика та інші елементи 

конструкції виготовлялись з ковару. Для забезпечення високої власної частоти датчика всі 

елементи його конструкції з’єднувались між собою за допомогою лазерного зварювання. 

Перевагою тензомодульної конструкції було і те, що перехід з одного діапазону тисків на 

інший здійснюється зміною розмірів сприймаючої мембрани в той час, як розміри самого 

тензомодуля залишаються незмінними.  

Розроблені різні модифікації високотемпературних датчиків тиску, зокрема для 

вимірювання пульсацій тиску газів у авіаційних двигунах. Завдяки малим розмірам 

мембрани, такі датчики можна встановлювати у важкодоступних місцях. Залежності 

вихідного сигналу датчика від тиску при різних фіксованих температурах показані на рис. 2.  
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Рис. 2. Градуювальні характеристики високо температур-ного датчика тиску за різних 

температур: 1- +20
о
С; 2- +103

о
С; 3- +218

о
С; 4- +320

о
С 

 

Основні параметри розроблених високотемпературних датчиків тиску наведено в 

таблиці 3. 

Таблиця 3 

Параметри високотемпературного датчика тиску 

 

Назва параметру Числове значення 

Діапазон робочих тисків від 0...1×10
15 

Па до 0...20 МПа 

Діапазон робочих температур –60...+350˚С 

Вихідний сигнал (без підсилення) Uвих. при 

Uживл.=2 В (при 20˚С) 

40...60 мВ 

Температурний коефіцієнт вихідного сигналу  ≈ –0,2 %∙град
-1

   

Власна частота датчика 10...40 кГц 

Розміри датчика: 

діаметр сприймаючої мембрани зовнішній 

діаметр висота 

 

3,8 – 9 мм 

9 – 14 мм 

2 – 10 мм 
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Для діагностики двигунів внутрішнього згоряння розроблена оригінальна конструкція 

датчика тиску з охолодженням рідиною, що дозволить забезпечити працездатність датчика за 

температури оточуючого середовища до ~ +800˚С. 

 

2. Мікроелектронні напівпровідникові газові датчики 

2.1. Використання нанопористого кремнію для напівпровідникових газових 

датчиків. 

Проведена розробка напівпровідникових газових датчиків сумісних з кремнієвою 

КМОН технологією для детектування молекул донорного типу (волога, H2, і т.п.) [19-25]. 

Інноваційний підхід проведеної розробки полягає у використовуванні кремнієвих 

гетероструктур з активними шарами наноструктурованого напівпровідника такого як 

пористий кремній (PS), що використовує унікальні електронні, хімічні і оптичні властивості 

цього багатообіцяючого матеріалу. Потенційними перевагами наноструктурованих 

напівпровідників, які запропоновані для використання в газових датчиках є: 1) унікальна 

комбінація кристалічної структури і великої внутрішньої поверхні (200-500 м
2
/cм

3
), яка 

дозволяє підсилити адсорбційні ефекти; 2) дуже висока активність поверхневих хімічних 

реакцій, сильна зміна поверхні різними обробками; 3) гнучкість для використання нових 

ефектів в квантово обмежених структурах (збільшена ширина забороненої зони, модуляція 

оптичних властивостей, фотолюмінесценція); 4) можливості модифікації морфології 

заданням розмірів пустот (пор) від нано- до мікрометрового діапазону; 5) простота і 

дешевизна технології, яка може бути сумісною з загальноприйнятою кремнієвою КМОН 

технологією; 6) можливості створення композитних металічних затворів з варіацією газової 

проникності; 7) використовування декількох реєстраційних методів для виявлення газу: 

ємність, струм і т.п. 

Важлива проблема застосування пористого кремнію пов’язана з нестабільними 

оптичними і електричними характеристиками під час старіння, освітлення, контакту з 

оточуючими газами і т.д. [26-28]. Для досягнення стабільних люмінесцентних і оптичних 

характеристик вже запропоновані деякі методи пасивації пористого кремнію чи додатковий 

УФ відпал [29,30], які повинні бути достатньо вивченими.  

Залучені сенсорні механізми звичайно пов’язувались із зміною концентрації носіїв в 

пористому шарі завдяки адсорбованим молекулам, або із зміною діелектричної константи 

при конденсації газу в порах. Хоча оптичні методи детектування газів продемонстрували 

високу чутливість і мають велику теоретичну зацікавленість, їх використання в практичних 

приладах очевидно обмежене по відношенню до електричних методів, а саме зміни опору 

або ємності. 

МДН сенсори на основі пористого кремнію мають і ряд інших важливих переваг, 

включаючи відтворюваність, малий гістерезис, малі часи відгуку, і низьку потужність, яка 

потребується для живлення. Можливо також покрити внутрішню поверхню пористого 

кремнію захисним шаром, що є привабливим для окремих цілей. Висока чутливість приладів 

на основі пористого кремнію є привабливою як через здатність адсорбувати багаточисельні 

молекули на розвинутій поверхні пористого кремнію, так і можливість реконструкції 

поверхні. 

Для підвищення чутливості датчиків запропоновано використати модифіковані шари 

пористого кремнію, нові ефекти в транспорті носіїв заряду в гетероструктурах з тонкими 

інтерфейсними шарами пористого кремнію. Велика концентрація поверхневих станів в 

пористому кремнії та можливість значної модуляції ефективної діелектричної сталої 

дозволяє підняти чутливість у порівнянні зі звичайною кремнієвою МОН структурою. Це дає 

змогу створити газочутливі структури навіть з надтонкими шарами пористогого кремнію, які 

працюють на ефекті зміни імпедансних характеристик або вольт-амперних характеристик. У 

гетероструктурах метал - пористий кремній - кремній металева плівка виконує як роль 

контакту, який створює потенціальний бар’єр, так і захисного покриття для стабілізації 

властивостей пористого шару. Завдяки цьому негативний вплив старіння пористих плівок 
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зменшується. Крім того, такі датчики можуть бути чутливими і для чисто фізичної адсорбції 

(за рахунок зміни діелектричної проникності у порах). Проникнення молекул у пористий шар 

відбувається навіть під металеву плівку завдяки адсорбції на розвинутій поверхні на границі 

з металевим покриттям і дифузії по порах. 

Важливою проблемою, котру треба було розв’язати, є покращення чутливості, 

селективності та стабільності характеристик напівпровідникових датчиків. Одними із 

напрямків вирішення цих проблем є використання композитних каталітично-активних 

металевих електродів та пористих шарів кремнію. В газових сенсорах як каталітично-активні 

електроди найчастіше використовують паладій і платину.  

В результаті розроблені високочутливі мікроелектронні газові датчики для виявлення 

вологи (Н2O), H2, H2S, та інших водневмісних молекул. Областями застосування розроблених 

датчиків є контроль вибухового газу в шахтах, горючих газів в промисловості, комерційних і 

домашніх приміщеннях, контроль автомобільних двигунів і інший контроль специфічних 

забруднюючих агентів. 

Розроблена технологія вирощування пористого кремнію для МДН газових сенсорів [19-

25, 31,32]. Важливими технологічними параметрами, які впливають на властивості шарів 

пористого кремнію є вміст розчину, час травлення і густина струму. Визначені основні 

параметри шарів пористого кремнію вирощених при різних технологічних умовах, а саме: 

товщина, пористість та розміри пор. Розроблена технологія вирощування пористого шару 

дозволяє отримати пористий кремній з наперед заданими параметрами, які підходять для 

застосування в газових датчиках для виявлення певних газів або сумішей газів. 

Формування шару пористого кремнію. При анодному травленні монокристалічного 

кремнію р-типу, у високо концентрованому розчині на основі плавикової кислоти (~ 60% - 

80% HF), відбувається формування пористого кремнію з нанорозмірними порами відповідно 

до хімічних реакцій: 
  HSiFeHFSi 444 4 - електрохімічний відгук,                  (1) 

624 2 SiFHHFSiF   - хімічна реакція.                                            (2) 

Комплекс H2SiF6 є слабкою кислотою, яка дисоціює в розчині: 

  
 

2

6662 2 SiFHHSiFHSiFH .                                                          (3) 

Аналіз реакції на поверхні кремнію показує, що процес формування шару пористого 

кремнію в основному визначається двома факторами: 

1) процесом доставки іонів фтору в область реакції і формуванням біфториду кремнію 

(фактор пов'язаний з електролітом і режимом анодного травлення); 

2) наявністю мобільних носіїв заряду позитивного знаку в приповерхневій області 

кремнію (фактор, пов'язаний з фізичними характеристикам кремнію).  

Виготовлення шарів пористого кремнію. Шари пористого кремнію були отримані 

шляхом анодного електрохімічного травлення монокристалічного кремнію у водному 

розчині плавикової кислоти (48% HF) і етанолу у співвідношенні (4:1) в електрохімічній 

комірці. Електрохімічна комірка для процесу анодування включає в себе: електролітичну 

комірку  з фторопласту і нерозчинний пасивний електрод (зазвичай із платини), а також 

джерело струму. Площа платинового електроду має бути порівнянна з площею зразка 

кремнію, для забезпечення однорідної густини струму під час травлення, На зворотню 

сторону зразка осаджувався алюмінієвий електрод методом вакуумного випаровування з 

послідуючим відпалом у вакуумі або в інертному газі для формування якісного омічного 

контакту. 

Були використані кремнієві пластини р-типу з питомим опором 10 Ом×см і товщиною 

35050 мкм. Для формування пористих шарів з заданими параметрами (товщина, пористість, 

середній розмір пор) проводилась зміна параметрів електрохімічного процесу (густини 

струму, часу травлення, концентрації плавикової кислоти в електроліті). Густини струму 

були 1, 5, 30 мA/см
2
, час травлення в діапазоні 1 - 115 хвилин. Для різних дослідів були 

отримані шари пористого кремнію товщиною від 380 нм до 42 мкм і пористістю 50-84%. Як 
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було показано в попередніх дослідженнях [19-25], для стабілізації фізичних властивостей 

пористого кремнію (ПК) необхідне підокислення отриманих шарів пористого кремнію. Це 

може бути зроблено як електрохімічним, так і термічним окисленням. Електрохімічне 

окислення проводиться з використанням електроліту соляної кислоти або додатковим 

анодуванням в інших електролітах. Термічне окислення полягає у витримці шарів пористого 

кремнію при температурі (400 - 600 
0
С) в атмосфері кисню та азоту (аргону) протягом 1 

години. 

Поверхня шару нанопористого кремнію, яка була сформована в сильних розчинах на 

основі HF, є дзеркальною з нанорозмірними порами. В ході процесу електрохімічного 

травлення колір шарів пористого кремнію змінюється від яскравого жовто-зеленого до 

червоного з наступним переходом до коричневого. Основні параметри шарів пористого 

кремнію, що використовуються при формуванні МДН газових сенсорів, наведені в табл. 4. 

 

Таблиця 4 

Параметри шарів пористого кремнію 

Пористий Si 

Режими електрохімічного формування шару пористого 

кремнію (por-Si) 

j, мA/cм
2 

CHF, % t, хв. 

1, 5, 30 80 1-115 

Товщина por-Si, h, нм 3804,210
4
 

Діаметр пори, d, нм 210 

Пористість, р, % 5074 

Показник заломлення, n 1.651,95 

Діелектрична 

проникність, еф 
3.063 

 

Дослідження швидкості росту шару пористого кремнію. Для дослідження залежності 

швидкості росту від параметрів електрохімічного процесу був використаний профілометр. 

На рис.3 наведені експериментальні залежності товщини шару пористого кремнію від часу 

травлення для різних густин струму. 

 

  
Рис. 3. Залежність товщини пористого шару від часу травлення: 1- J=1 мА/см

2
; 1- J=5 

мА/см
2
; 1- J=30 мА/см

2
 

 

Було встановлено, що швидкість росту плівок пористого кремнію підвищується пропорційно 

густині струму через електрохімічну комірку. 
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2.2. Виготовлення газових датчиків сумісних з мікроелектронною КМОН 

технологією 

Була розроблена і реалізована конструкція газових датчиків для водневмістких газів. 

Вона заснована на варакторній структурі метал-діелектрик-напівпровідник (МДН варактор) з 

каталітично активними електродами з паладію, композитів Cu/Pd і WO3/Pd (рис.4) [25,31,33-

36]. В якості діелектрика в структурі МДН був використаний шар пористого кремнію. Шар 

пористого кремнію був отриманий електрохімічним травленням монокристалічного кремнію. 

Товщина шарів пористого кремнію визначалась профілометром і становила близько 1 мкм. 

Пористість шарів була в діапазоні від 60 до 70%, за даними гравіметрії. Середній розмір пор 

лежав в діапазоні від 2 до 8 нм, і визначався методом низькотемпературної адсорбції азоту. 

Після формування пористого кремнію проводились процеси термічного окислення в 

проточній сухій суміші газів 20% O2 і 80% Ar при 450 °С протягом 60 хв. для стабілізації 

його фізичних та хімічних властивостей. Каталітично-активні плівки паладію товщиною ~ 50 

нм наносилися на поверхню окисленого пористого кремнію методом магнетронного 

розпилення. Композитна плівка CuxPd була отримана послідовним осадженням шарів 

паладію і Cu. А композитна плівка WO3/Pd була отримана послідовним осадженням шарів 

паладію і WO3. Оксид вольфраму був осаджений за допомогою модифікованого методу 

термічного випаровування. Вихідним матеріалом був металевий вольфрамовий дріт. Були 

сформовані структури метал-діелектрик-напівпровідник з верхнім Pd, CuxPd або WO3/Pd 

електродами 4 мм у діаметрі.  

  
Рис. 4. Схематичне зображення послідовності технологічних процесів при виготовленні 

газочутливих МДН структур: 1- осадження Al контакту на зворотню сторону кремнієвої 

пластини; 2- формування шару пористого кремнію; 3- осадження каталітично-активного 

металу (Pd чи композитів Cu/Pd, WO3/Pd); 4- осадження Al контактів; 5- розрізання пластини 

на окремі газочутливі елементи (датчики) 

 

На рис. 4 показана послідовність основних технологічних процесів при виробництві 

газочутливих МДН структур. Перший процес включає формування тилового алюмінієвого 

контакту. Після хімічної обробки та видалення природного оксиду в слабкому розчині 

плавикової кислоти та води у співвідношенні 1:20 формується шар пористого кремнію 

(процес 2). Наступний процес (3) є осадження через маску каталітично активних електродів: 

Pd, або композитів Cu/Pd, WO3/Pd. Четвертим процесом є осадження омічних Al контактів 

через маску. Останній (п'ятий) процес включає в себе різку пластин на окремі структури і 

зборку в корпус (якщо потрібно). Для виготовлення первинних перетворювачів газових 

датчиків була використана стандартна планарна n-канальна технологія сумісна з кремнієвою 

КМОН технологією.  
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При використанні багатошарових напівпровідникових структур з паладієвим і 

композитними CuxPd та WO3/Pd електродами як МДН-конденсатора основних параметром, 

який змінюється при адсорбції водневмістких молекул є ємність. Для реєстрації зміни 

ємності вибиралась точка в області максимального нахилу C(V) кривої. Максимальний нахил 

C(V) кривих реальних МДН-структур залежить від електронних станів на границі розділу. 

Відомо, що максимальний нахил C(V) кривої зменшується із зростанням густини 

електронних станів. У цьому випадку, технологія виготовлення газових датчиків на основі 

багатошарових напівпровідникових структур повинна бути спрямована на зменшення 

густини електронних станів на границі розділу. Стандартна технологія виготовлення 

кремнієвих інтегральних схем, що забезпечує густину станів на інтерфейсі 10
10

-10
11

 см
-2

, 

була вибрана для виготовлення газочутливої МДН-структури.  

Як було показано в результаті досліджень, багатошарові напівпровідникові структури з 

каталітичними електродами з паладію з різною мікроструктурою (свіжі і зістарені Pd плівки) 

і композиту СuxPd мають різні адсорбційні властивості, що дозволяє формувати газові 

датчиків для різних цілей: 

1. Багатошарові напівпровідникові структури зі свіжо виготовленими Pd шарами 

(товщина 100 нм і температура функціонування близько 150 С) мають час відгуку 1-2 с і 

повинні бути використані як детектори витоків зі швидким відгуком;  

2. Багатошарові напівпровідникові структури з зістареними Pd плівками мають лінійну 

залежність ізотерм адсорбції в області низьких тисків (1-100 ppm), що дозволяє 

використовувати їх для контролю водню в оточенні в цьому діапазоні тисків;  

3. Багатошарові напівпровідникові структури з CuxPd композитним електродом мають 

підвищену чутливість і стабільність при низькій температурі експлуатації (кімнатна 

температура), що дозволяє використовувати їх для контролю за кількістю водню у 

вибухонебезпечній атмосфері. 

Основними параметрами газових датчиків є часи відгуку та відновлення, чутливість, 

селективність і повторюваність. Аналіз сигналу відгуку дає можливість отримати 

характеристичний час (1/2) для розробки газочутливих до H2S структур на основі МДН-

конденсаторів з тонкими шарами пористого кремнію: WO3/Pd MДН структури мають 1/28,5 

с, а для Pd MДН структур- 1/25 с. Характерний час (1/2) визначається як час досягнення 

половини значення ємності насичення і є важливим індикатором швидкості відгуку при 

адсорбції. Більш короткі значення 1/2 для МДН-структур з Pd затворними електродами 

вказують на процес дисоціації молекул H2S на каталітичної поверхні Pd і короткий час 

проникнення атомів водню на границю розділу метал-оксид, що призводить до більш 

швидкої реакції Pd датчиків. У випадку WO3/Pd МДН-структур, молекули сірководню 

адсорбуються на кластерах WO3, хімічно взаємодіють з ними і це приводить до появи 

молекул H2O, які проникають в пористий кремній, що призводить до зміни ємності МДН-

структури. Це вказує на те, що процеси взаємодії H2S з WO3 і заповнення пористого кремнію 

молекулами H2O протікають повільніше в порівнянні з процесом дисоціації молекул H2S на 

поверхні Pd. Всі етапи випробувань були зроблені при кімнатній температурі.  

В результаті цих досліджень зразки газових датчиків з Pd та композитними CuxPd, 

WO3/Pd електродами були розроблені і виготовлені. Прототип газового датчика на 

сірководень показаний на рис.5.  

Створення прототипу газового аналізатора з покращеними параметрами датчика на 

основі пористого кремнію. При практичному застосуванні багатошарових напівпровідник 

структур з шаром нанопористого кремнію і каталітично активними Pd і композитними Cu/Pd 

або Pd/WO3 електродами (МДН конденсатор) основним змінним параметром при адсорбції 

водневмістких газів є ємність. 



 42 

 
 

Рис. 5. Прототип газового датчика для контролю вмісту сірководню в повітрі в 

діапазоні концентрацій 11000 ppm 

 

Величина ємністі змінюється під впливом газів. В результаті був розроблений прототип 

газоаналізатора. Він використовує розроблений газовий датчик з поліпшеними параметрами 

на основі напівпровідникових МДН структур (МДН конденсатор) з шаром нанопористого 

кремнію. Основні параметри цього приладу наведено в таблиці 5. 

 

Таблиця 5 

Технічні параметри газового сенсорного аналізатора 

Технічні параметри: Н2 H2S H2O 

Діапазон вимірювань вмісту газу в повітрі, об.% 0 – 10
-2

 0 – 10
-4

 10-90 % 

Гранична чутливість, об.% 1-510
-5

 1-510
-6

 10 

Температурна чутливість елементу, C 2010 2010 2010 

Довжина з’єднувального кабеля, м 1 

Охолодження датчика повітря 

Умови функціонування  неперервне 

Розміри, мм 80х100х45 

Напруга живлення Vcc, В 9-12/220 

Максимальний струм живлення I, мA 100 

Маса, г, не більше: Газовий аналізатор/датчик 300/0,1 

 

Даний пристрій призначений для реєстрації витоку воднемістких газів (Н2, Н2S) 

низьких концентрацій (1-1000 ррm) в навколишнє середовище. Датчиком схеми є 

розроблений сенсорний елемент „GS 1". Робота пристрою основана на зміні ємності 

сенсорного елементу при взаємодії з воднемісткими молекулами. Величина зміни ємності 

структури метал-діелектрик-напівпровідник залежить від об'ємного вмісту газу, що 

детектується, в газовій суміші. 

Газоаналізатор містить датчик газу і вимірювальний блок. Вимірювальний блок 

спрацьовує від сигналів датчика, контролює його роботу, зображує наявність H2S в 

атмосфері на світлодіодному індикаторі і передає дані на прилади, що реєструють сигнал або 

на ПК як аналоговий сигнал напруги.  

Застосування газових сенсорних аналізаторів: 

- реєстрація витоків в атмосферу водневмістких газів при кімнатній температурі і 

атмосферному тиску; 

- вимірювання низьких концентрацій водню і H2S при кімнатній температурі в повітрі 

або в газових сумішах інертних газів (і) при атмосферному тиску та (іі) при низькому тиску 

(10-380 мм рт.ст.). 

Висновки. Створено датчики деформації і тиску кріогенних рідин для різних 

температурних інтервалів: 4,2–300 К, 77–300 К та для 4,2 К відповідно на основі легованих 
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наноструктурованих кристалів (НК) Si р-типу з різним ступенем наближення до переходу 

метал-діелектрик, в яких проявляється класичний та некласичний п’єзорезистивні ефекти. 

Розроблені датчики тиску з тензорезисторами на основі НК кремнію, що  мають високу 

чутливість до вимірюваного параметру, малі розміри, працездатні в різних динамічних 

режимах, придатні для роботи в екстремальних умовах (високі і кріогенні температури, 

сильні магнітні поля тощо). 

На основі НК Si1-xGex<B> (х = 0,05) з питомим опором 0,025 Ом×см, діаметром 40 мкм 

та довжиною 15 мм, наклеєного на алюмінієву підкладку, створено чутливий елемент 

сенсора для одночасного вимірювання температури та різниці температур в інтервалі 20–

120К. Точність вимірювання абсолютної температури становить 0,2 К, а різниці температур – 

0,1 К. Інерційність сенсора – 60 мс, сенсор стійкий до впливу зовнішніх магнетних полів 

індукцією до 14 Тл.  

Використовуючи НК Si1-xGex (х = 0,03), легованих комбінацією бору та золота, з 

питомим опором 0,03–0,05 Ом×см, діаметром 30–60 мкм та довжиною 10–15 мм, 

виготовлено чутливі елементи сенсорів для одночасного вимірювання температури та 

різниці температур в інтервалі підвищених температур 350–525 К. Точність вимірювання 

абсолютної температури становить 0,3 К, а термоелектрична добротність сенсора становить 

1,6×10
-4

 К
-1

. Запропоновано схеми вторинної обробки сигналів сенсорів на основі сучасних 

зінтегрованих схем. 

Проведені розробка та дослідження новітніх наноелектронних газових датчиків на 

основі газочутливих МН та МДН систем з шарами композитних каталітично-активних 

електродів та пористого кремнію, високочутливими до водневмістких горючих і небезпечних 

газів (Н2, CH4, H2S, H2O та ін.). Важливими особливостями розроблених датчиків є (1) 

використання модифікованих наноструктурованих пористих шарів; (2) використання 

мезопористих); (3) сумісність з мікроелектронною КМОН технологією. Все це дало змогу 

розробити нове покоління унікальних, високочутливих, селективних і недорогих 

мікроелектронних газових датчиків. 

Крім того, розроблена ефективна технологія формування пористого кремнію для 

забезпечення великої адсорбційної площі, однорідності (гомогенності), і, як результат, 

високої чутливості та відтворюваності газових датчиків. Проведені дослідження залежності 

морфології і ступеню пористості наноструктурованих шарів пористого Si від технології 

формування при електрохімічному травленні (концентрації фторводневої (HF) кислоти, 

густини анодного струму, часу та ін.). Досліджені електричні властивості 

наноструктурованих пористих шарів в залежності від технологічних режимів отримання. 

Розроблені новітні мікро- і наноелектронні газові датчики на основі газочутливих 

структур метал-напівпровідник і метал-діелектрик-напівпровідник (МДН) структур з шарами 

пористого кремнію, які є дуже чутливими до водню, що міститься в горючих і небезпечних 

газах (Н2, CH4, H2S і т.д.).  
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ІЄРАРХІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ДІАГНОСТИЧНОЇ МОДЕЛІ 

АНАЛОГОВОГО ПРИСТРОЮ 

 
У статті вирішується задача по розробці ієрархічної діагностичної моделі аналогового 

пристрою для проведення діагностування та виявлення несправного радіоелектронного 

компоненту у військовому ремонтному органі. 

Ключові слова: аналоговий пристрій,діагностична модель. 

 

В статье решается задача по разработке иерархической диагностической модели 

аналогового устройства для проведения диагностики и определения неисправного 

радиоэлектронного компонента в войсковом ремонтном органе. 

Ключевые слова: аналоговое устройство, диагностическая модель. 

 

In this article we solve the problem by developing hierarchical diagnostic model analog device for 

detecting and diagnosing faulty radio component in a military body repair. 

Keywords: the analogue device, diagnostic model. 

 

Постановка завдання. Відновлення радіоелектронної техніки у ремонтних органах 

являє собою складний технічний процес. Аналіз відносних витрат часу при проведенні 

ремонту аналогових пристроїв (АП) у військових ремонтних органах (ВРО) показав, що 50% 

часу займає пошук несправного радіоелектронного компоненту (РЕК), 30% – заміна 

несправного РЕК, 5% – доставка необхідної для ремонту деталі та 15% – контроль 

працездатності відремонтованого АП та його настроювання. Таким чином, найбільше часу 

при ремонті витрачається на діагностування та пошук елементу, що відмовив. Для 

проведення процедури діагностування необхідно мати математичний опис об’єкту 

діагностування та послідовність виконання елементарних перевірок. Математичний опис 

об’єкту діагностування являє собою його діагностичну модель. В статті вирішується задача 

по розробці діагностичної моделі аналогового пристрою РЕЗО для проведення 

діагностування та виявлення несправного РЕК у військовому ремонтному органі [1,2]. 

Як об’єкти діагностування розглядаються аналогові пристрої існуючого парку 

радіоелектронних засобів озброєння, до яких відносяться типові елементи заміни, блоки та 

субблоки у яких відсутні внутрішні джерела сигналів, елементи запам’ятовування, аналогові 

інтегральні схеми.  

Вихідними даними для побудови діагностичної моделі є аналоговий об’єкт 

діагностування, його структурна, функціональна та принципіальна схеми, відомості про 

режими роботи, значення параметрів елементів, які входять до складу об’єкту, відомості про 

допустимі значення вихідних і вхідних впливів (сигналів). 

Обмеження – застосовується до аналогових пристроїв існуючого парку РЕЗО, 

розглядаються одиничні відмови елементів в ОД. 

Основна частина. Лінійну частину аналогових пристроїв можна представити лінійною 

динамічною системою (ЛДС) з зосередженими параметрами [3-5]. Зазвичай аналогові 

пристрої мають по декілька входів та виходів. При проведенні діагностування та виявленні 

несправного елемента необхідно знати значення діагностичного параметра не тільки на 

виходах об’єкту, але і в контрольних точка, які знаходяться на монтажній платі об’єкту. 

Таким чином, необхідно побудувати таку діагностичну модель, яка дозволяє визначати 

реакції діагностуємого об’єкта в контрольних точках при відомих вхідних впливах.  

Для рішення діагностичних задач по визначенню несправного елементу 

(радіоелектронного компонента) пропонується будувати ієрархічну діагностичну модель ОД. 
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Сутність ієрархічної діагностичної моделі полягає в декомпозиції ОД та визначенню 

математичних моделей кожного рівня декомпозиції. Відповідно до запропонованого 

ієрархічного підходу, на першому кроці декомпозиції ОД розбивається на функціональні 

вузли. Далі визначається первинна математична модель об’єкта, вихідною інформацією якої 

є значення діагностичного параметру на виходах об’єкту діагностування та на входах та 

виходах визначених функціональних вузлів. Якщо визначені функціонально-завершені вузли 

мають складну структуру, проводитися наступна декомпозиця ОД до підвузлів, що 

відповідає другому рівню декомпозиції. Відповідно до визначених підвузлів та їх 

передавальних функцій визначаємо ММ кожного вузла, вихідною інформацією яких є 

значення ДП на входах та виходах визначених функціональних підвузлів. 

Сукупність первинної ММ 1-го рівня декомпозиції та математичних моделей 2-го рівня 

складають діагностичну модель аналогового об’єкта з глибиною діагностування до 

функціонального вузла об’єкту. Якщо об’єкт має нескладну структуру то наступна 

декомпозиція проводиться до елементів, якщо складну – кожний підвузол розщеплюється на 

підвузли нижчого рівня. 

Таким чином, останній рівень декомпозиції, декомпозиція до елемента. Сукупність ММ 

1-го рівня декомпозиції та діагностичних моделей 2-го та інших рівнів складають 

діагностичну модель аналогового об’єкта з глибиною діагностування до елемента. 

Таким чином, ієрархічна діагностичну модель аналогового пристрою РЕЗО можна 

записати (1): 
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де )(ty  – загальна математична модель ОД отримана на першому рівні декомпозиції; 

)(tijy  – j-та математична модель i-го рівня декомпозиції; 

s – кількість функціональних вузлів 1-го рівня декомпозиції; 

g – кількість функціональних підвузлів останнього рівня декомпозиції  

d – кількість рівнів декомпозиції. 

Алгоритмічна схема побудови ієрархічної ДМ приведена на рис.1. 

З аналізу аналогових пристроїв існуючого парку РЕЗО, що знаходяться на озброєнні в 

Збройних Силах України, можна зробити висновок, що проведення декомпозиції переважної 

більшості аналогових об’єктів можна проводити у два або три рівня. Таким чином, 

ієрархічна діагностична модель аналогового пристрою при дворівневої та трьохрівневої 

декомпозиції ОД, які є окремим випадком загальної діагностичної моделі, вираз (1), будуть 

мати вигляд вираз (2, 3) [1, 2]: 
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Новизна ієрархічної діагностичної моделі полягає в тому, що вона, на відміну від 

існуючих, побудована за ієрархічним принципом з використанням теоретико-множинного 

підходу до опису поведінки лінійної динамічної системи та базується на математичних 

моделях складових компонентів у яких перетворення інформаційного сигналу описується 

системою диференційних рівнянь побудованих за допомогою передавальних функцій її 

інформаційної системи, та дозволяє визначати значення кожної змінної в часі при довільних 

початкових умовах і широкому класу тестових діянь, що відрізняє запропоновану модель від 

відомих. 

На теперішній час існує стійка тенденція щодо збільшення кількості режимів роботи 
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аналогових пристроїв РЕЗО. При цьому змінюється алгоритмічна схема ОД, що 

призводитьдо зміни самої діагностичної моделі. Таким чином, кількість моделей буде  
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Рис. 1. Узагальнена алгоритмічна схема побудови діагностичної моделі 

 

дорівнювати кількості режимів роботи об’єкта. Застосування ієрархічного підходу до 

побудови діагностичної моделі компенсує даний недолік 

Перевага ієрархічного підходу до побудови та застосуванню діагностичних моделей 

багаторежимного аналогового пристрою полягає в тому, що режим, при якому об’єкт 

функціонує з порушеннями, визначається при застосування діагностичних моделей 1-го 

рівня декомпозиції. Далі пошук несправного радіоелектронного компонента проводиться з 

застосуванням діагностичних моделей визначеного режиму. 

Виходячи з ієрархічного підходу до побудови діагностичної моделі аналогового 

пристрою  запропоновано наступний алгоритм визначення моделі: 

1. Розробка первинної математичної моделі аналогового ОД (перший рівень 

декомпозиції). 

1.1. Декомпозиція об’єкту на функціональні вузли. Функціональні вузли це 

функціонально-завершена складова частина об’єкта.  

1.2. Визначення рівнянь динаміки (передавальних функцій) кожного вузла об’єкту.  

1.3. По визначеним рівнянням динаміки (передавальним функціям), складання 

алгоритмічної схеми об’єкту.  

1.4. Складання схеми об’єкту в змінних стану.  

1.5. Визначення моделі тестового діяння. . 

1.6. Складання схеми в змінних стану тестового діяння.  

1.7. Складання розширеної схеми в змінних стану об’єкту.  

1.8. Складання рівнянь стану та визначення розширених матриць коефіцієнтів і виходу. 

1.9. Визначення координат вектора виходу 
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T yyyyyy  2121y , які є виходами діагностуємого об’єкту та 

виходами функціональних вузлів.  

1.10. Визначення загальної математичної моделі аналогового пристрою:  

1.10.1. Визначення вектору початкових умов об’єкта та тестового діяння )0()( 0 vv t , 

відповідно до нульових початкових умов ( 00 t ).  

1.10.2. Визначення первинної математичної моделі аналогового пристрою першого 

рівня декомпозиції, як:   )(][)( 0

11 tpLt рp vAICy
  . 

За допомогою моделі можна отримати значення діагностичного параметру на виходах 
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s

вuхвuх

p

T y  

 

2. Розробка математичних моделей функціональних вузлів аналогового ОД (другий 

рівень декомпозиції). 

2.1. Декомпозиція функціональних вузлів об’єкта на підвузли.  

2.2. Визначення рівнянь динаміки (передавальних функцій) кожного підвузла об’єкту. 

2.3. По визначеним рівнянням динаміки (передавальним функціям), складання 

алгоритмічних схем функціональних вузлів.  

2.4. Складання схем функціональних вузлів в змінних стану.  

2.5. Визначення моделей тестових діянь відповідно до пункту 1.10.2 . 

2.6. Складання схеми тестових діянь в змінних стану.  

2.7. Складання розширених схем функціональних вузлів в змінних стану.  

2.8. Складання рівнянь стану та визначення розширених матриць коефіцієнтів і виходу 

кожного функціонального вузла. 

2.9. Визначення координат векторів виходів підвузлів 
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які є виходами підвузлів всіх функціональних вузлів, s – кількість функціональних 

вузлів,  w – змінна, яка характеризує кількість виходів w-го підвузла. 

2.10. Визначення математичних моделей функціональних вузлів аналогового пристрою 

другого рівня декомпозиції. 

2.10.1. Визначення векторів початкових умов функціональних вузлів та тестових діянь 

)0()( 202 ww t vv  , відповідно до нульових початкових умов ( 00 t ).  

2.10.2. Визначення математичних моделей функціональних вузлів другого рівня 

декомпозиції, як:  
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За допомогою моделей можна отримати значення діагностичного параметру на виходах 

підвузлів всіх функціональних вузлів, при 1tt  ,  


s

w

ws ttttt
1

121212212112 )()()()()(


 yyyyy , 

)()()()( 1212211212 tytytyt www

T

w  y . 

……………………………………………………………………………. 

D. Розробка математичних моделей функціональних підвузлів найнижчого рівня 

аналогового ОД (d -  рівень декомпозиції). 

D.1. Декомпозиція підвузлів об’єкта до компонентів.  

D.2. Визначення рівнянь динаміки (передавальних функцій) кожного компонента. 

D.3. По визначеним рівнянням динаміки (передавальним функціям), складання 

алгоритмічних схем підвузлів.  
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D.4. Складання схем підвузлів в змінних стану.  

D.5. Визначення моделей тестових діянь. 

D.6. Складання схеми тестових діянь в змінних стану.  

D.7. Складання розширених схем підвузлів в змінних стану.  

D.8. Складання рівнянь стану та визначення розширених матриць коефіцієнтів і виходу 

кожного підвузла. 

D.9. Визначення координат векторів виходів підвузлів 


g

q
dqdgddd

1
21



 yyyyy , 
qdqdqdq

T

dw yyy  21y , які є виходами компонентів 

всіх підвузлів, g – кількість підвузлів,  q – змінна, що визначає кількість компонентів q-го 

підвузла. 

D.10. Визначення математичних моделей функціональних вузлів аналогового 

пристрою d-го рівня декомпозиції. 

D.10.1. Визначення векторів початкових умов підвузлів та тестових діянь 

)0()( 0 dqdqw t vv  , відповідно до нульових початкових умов ( 00 t ).  

D.10.2. Визначення математичних моделей функціональних підвузлів d-го рівня 

декомпозиції, як:  


g

q

dqdgddd ttttt
1

21 )()()()()(


 yyyyy ,   )(][)( 0

11 tpLt dqðdqpdqdq vAICy
  . 

За допомогою моделей можна отримати значення діагностичного параметру на 

виходах компонентів всіх підвузлів, при 1tt  ,  


g

q
dqdgddd ttttt

1
1112111 )()()()()(



 yyyyy , 

)()()()( 112111 tytytyt
qdqdqdq

T

dq  y . 

При використання запропонованого алгоритму можна визначити ієрархічну 

діагностичну модель аналогового пристрою, яка є сукупністю діагностичних моделей всіх 

рівнів декомпозиції об’єкту.  

Висновок. Розроблена діагностична модель дозволяє аналітичним шляхом визначати 

значення діагностичного параметра у будь-якій точці системи (об’єкта), що необхідно при 

діагностуванні об’єкта з метою виявлення несправного радіоелектронного компонента та 

його заміни. 
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МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ МОБІЛЬНОЇ РАДІОМЕРЕЖІ З РОЗПОДІЛЕНИМИ 

АНТЕННИМИ СИСТЕМАМИ, ДІАГРАМИ НАПРАВЛЕНОСТІ ЯКИХ АДАПТОВАНІ 

ДО ВПЛИВУ ПЕРЕШКОД ПРИ ОБМЕЖЕНОМУ ЧАСТОТНОМУ РЕСУРСІ 
 

За допомогою програмного пакету планування радіомереж  ICS Telecom наведені 

результати імітаційного моделювання роботи радіомережі з використанням розподілених 

антенних систем (РАС), елементами якої є антенні системи (АС) на базових станціях (БС), 

діаграма направленості (ДН) однієї з яких адаптована до впливу перешкод від інших БС.  

Ключові слова: розподілена антенна система, просторово-часова обробка, адаптивна 

обробка, радіомережа, діаграма направленості, базова станція, мобільна станція,, адаптивна 

антенна решітка, інтерференційна перешкода. 

 

С помощью программного пакета планирования радиосетей ICS Telecom приведены 

результаты имитационного моделирования работы радиосети с использованием 

распределенных антенных систем (РАС), элементами которой являются антенные системы  

(АС) на базовых станциях (БС), диаграмма направленности одной из которых адаптирована к 

влиянию помех от других БС. 

Ключевые слова: распределенная антенная система, пространственно-временная 

обработка, адаптивная обработка, радиосеть, диаграмма направленности, базовая станция 

мобильная станция, адаптивная антенная решетка, интерференционная помеха. 

 

Performance modeling results of a  radio network with distributed antenna systems (DAS), which 

consists of antenna arrays located at base stations, one of them with adaptive beam pattern to reject 

interferences from other base stations, by applying radio network`s planning software named ICS 

Telecom.  

Keywords: distributed antenna systems , space-time processing, adaptive processing, radionetwork, 

description of orientation, base station, mobile station, adaptive antenna array, interference hindrance.  

 

Постановка задачі і аналіз відомих публікацій. У роботі [1] вказано на наявність 

суттєвих недоліків різних груп методів просторово-часової обробки сигналів (ПЧОС) в 

мобільній радіомережі з розподіленими антенними системами (РАС), а у [2] показано, що 

одним з перспективних напрямків підвищення ефективності та надійності функціонування 

радіомереж є використання адаптивних антенних решіток (ААР або Smart-антен) як 

поодинці, так і в якості елементів РАС. Крім того, основною проблемою, що стримує 

збільшення інформаційного трафіку в мобільних радіомережах є обмеженість 

радіочастотного ресурсу. В цьому випадку збільшення трафіку можна досягнути лише 

шляхом повторного використання радіочастот в межах радіомережі, розбиваючи зону 

обслуговування на стільники, частотний план яких періодично повторюється. Однак, в цьому 

випадку виникає збільшення  кількості інтерференційних перешкод у сусідніх стільниках, що 

призводить до погіршення відношення несуча/шум  в приймачі як базової, так і мобільної 

станцій, внаслідок чого в межах зони обслуговування виникають області, де радіозв`язок 

неможливий [3].  

Основна мета роботи. Аналіз ефективності зменшення впливу інтерференційних 

перешкод з метою покращення електромагнітної сумісності (ЕМС) в мобільній радіомережі з 

РАС, елементами якої є АС з адаптованими до впливу перешкод ДН на базових станціях 

шляхом імітаційного моделювання радіомережі стандарту GSM.  

Основна частина. В якості критерію оцінки ефективності впливу інтерференційних 

перешкод виберемо відношення рівнів корисного сигналу й перешкоди C/I 
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(carrier/interference) на вході приймача БС. Такий вибір обумовлений двома основними 

причинами:  

– в залежності від типу мережі значення C/I можна конвертувати в швидкість передачі 

в каналі; 

– в більшості сучасних мереж значення власних шумів в приймачах набагато менше 

ніж значення перешкод, тому можна вважати, що: 

I

C

NI

C



.                                                                      (1) 

Для кількісної оцінки ефективності використання АС з адаптованою до перешкод ДН, 

що здійснює ПЧОС, пропонуємо наступний алгоритм імітаційного моделювання: 

1) будуємо невеликий фрагмент мережі на окремій території;  

2) розраховуємо покриття мережі та інтерференційні перешкоди всередині мережі;  

3) генеруємо абонентів та підключаємо їх до своїх БС за максимальним рівнем 

корисного сигналу від БС; 

4) оцінюємо для кожної БС радіомережі значення C/I; 

5) адаптуємо ДН АС БС радіомережі відповідно до розташування абонентів; 

6) проводимо повторний розрахунок покриття мережі та інтерференційних перешкод в 

середині мережі;  

7) оцінюємо для кожної БС радіомережі значення C/I. 

З метою перевірки ефективності запропонованого алгоритму здійснимо моделювання 

для БС з трьома секторами для двох типів радіомереж: 

 – радіомережі, які використовують різні частоти в кожному секторі БС і в кожному 

секторі є власний передавач (приймач) (рис.1); 

– радіомережі, які використовують однакові частоти в кожному секторі і всі сектори 

працюють на один передавач (приймач) (рис.2). 

 

Рис. 1. Радіомережа з 

використанням трьох 

частот  

Рис. 2. Радіомережа з 

використанням однієї 

частоти  

Рис. 3. Завади в радіомережі  

з використанням трьох частот  

 

Рис. 4. Завади в радіомережі з 

використанням однієї частоти 

  
Це обумовлено наступним фактором. В першому випадку (рис.1,3) мережа побудована 

так, що сектори БС, які використовують однакові частоти, знаходяться на відстані, що не 

менш ніж вдвічі більша за відстань від абонентського терміналу (АТ) користувача до своєї 
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БС. Через це сумарний рівень інтерференційних перешкод в такій мережі нижче. В другому 

випадку (рис.2,4) сектори БС, які використовують однакові частоти, можуть знаходитись 

майже на однаковій відстані один від одного і рівень інтерференційних перешкод в мережі 

може бути сильнішим. 

Для моделювання використовувались частина м. Києва зі щільною міською забудовою 

та професійне програмне забезпечення розрахунку радіомереж – ICS Telecom з урахуванням 

наступних даних: 

- рельєфу місцевости з розміром пікселя 5 x 5 м та точністю по висоті 1 м; 

- забудови з розміром пікселя 5 x 5  м з точністю до поверху; 

- кластера з розміром пікселя 5 x 5 м та точністю 1 м; 

Моделі розповсюдження радіохвиль використовувалися наступні: 

– Okamura/Hata/Davidson, або ITU R.P 1546 для частот до 2 ГГц; 

– Deygout 94 – для розрахунку ослаблень через дифракцію радіохвиль; 

– ITU R.P 526/526 при розрахунку для частот вище за 2 ГГц.  

– з урахуванням розповсюдження всередину кластерів; 

–  з урахуванням розповсюджень по каньйонам вулиць.  

Розглянемо деякі результати моделювання перешкод в радіомережі з різними 

частотами в кожному секторі БС з параметрами: стандарт GSM (E-GSM), смуга частот 

одного радіоканалу – 271 кГц, частоти прийому/передачі – 870/915 МГц, потужність 

передавача БС – 10 Вт, послаблення в фідері – 3 дБ, власні шуми приймача –116 дБм , ДН 

АС БС трисекторна, коефіцієнт підсилення АС БС – 16 дБ, висота встановлення АС 10 м над 

дахом будівлі. Параметри АТ: потужність випромінювання – 3 Вт, чутливість приймача  – 

107 дБм, частоти – відповідно до робочих частот БС, антена – ізотропна, висота її 

встановлення над поверхнею землі 2 м. 

 

 

Рис. 5. Розміщення БС радіомережі на 

місцевості 

  Рис. 6. Покриття радіомережі з 3-х БС 

 

БС були вставлені на будинках відповідно до рис. 5. Вибір цих позицій обумовлений 

тим, що БС, розташовані на них, матимуть найбільшу зону обслуговування (без урахування 

перешкод). 

Відповідно до вищезазначених моделей був проведений розрахунок покриття 

радіомережі (рис. 6). Рівень сигналу в дБм на рисунку відповідає шкалі знизу рисунка. Як 

видно з рис. 6 на всій території (майже всій) рівень сигналу вище за мінімально необхідний 

(-107 дБм).  

Для зручності подальшого аналізу радіомережа разбивалася на 9 секторів за рівнем 

сигналу (рис.7) (по 3 сектори на кожну БС: сектори №№1,2,3 для БС №1; сектори №№4, 5, 6 

для БС №2 і сектори №№7, 8, 9 для БС №3). Відповідно до рис. 7 реальна мережа має досить 
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складну розбивку на сектори, яка лише віддалено нагадує ідеалізовану на рис. 1. Тому в 

подальшому аналізувалися сектори: 1 (БС №1), 4 (БС №2) та 7 (БС №3).  

Результати розрахунків інтерференції в радіомережі наведено на рис. 8. Зони, де 

відношення C/I меньше ніж 16 дБ, на рисунку відображені темно-сірим кольором. Як видно з 

рис.8 значна територія, де присутній достатній  рівень сигналу від відповідної БС, випадає з 

обслуговування через те, що відношення C/I там менше ніж 16 дБ. Це наслідок того, що 

майже в кожній точці території обслуговування АТ приймає сигнали декількох БС, що 

працюють на одній частоті, які знаходяться на найбільших  висотах в цій місцевості. 

 

Рис. 7. Секторізація радіомережі 

 

Така радіомережа у подальшому не придатна для використання в стандарті GSM і потребує 

зменшення інтерференцій за допомогою якогось із наступних відомих методів: рознесення  

 

Рис. 8. Розрахунок інтерференцій в радіомережі  

 

секторів по частоті, нахил антен до землі та зміна місця розташування БС.  
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Також для зменшення інтерфе-ренцій як БС №1 від АТ сусідних БС (№№2,3) так і 

перешкод АТ БС №2 і БС №3 від передавача БС №1 (тобто, як на радіолінії «угору» так і 

радіолінії «униз») можна використовувати  ПЧОС на БС №1 – тобто, у даній БС застосувати 

антену з адаптивною ДН, що являє собою ААР, у каналах якої за допомогою пристрою 

вагового зважування відбувається зміна амплітуди й фази прийнятих сигналів відповідно до 

заданого критерію оптимальності [4]. При цьому формується максимум коефіцієнта 

підсилення (КП) у кутовому напрямку на АТ свого стільника і зменшується КП антени в 

напрямку АТ сусіднього стільника, що працює на цій же частоті, (тобто формується 

«провал» у ДН антени в кутовому напрямку на джерело перешкоди) - просторова обробка, з 

подаль-шою внутрішньоприймальною (часовою) обробкою. Внаслідок цього, по-перше, 

відбудеться зменшення рівня перешкод, які одержить даний АТ на лінії «вниз», по-друге, 

зменшиться кількість перешкод БС на лінії «вгору». 

При цьому сигнальну складову вихідної напруги для ААР з виділеним основним 

каналом обробки згідно [4] після ПЧОС можна подати у вигляді 
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де оснk - вектор-стовпець вагового коефіцієнта основного каналу ААР, tS - вектор-

стовпець дискретизованого в часі корисного сигналу, )( CF – ненормована комплексна ДН 
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де )( Cαocн S ,  
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N Пνocн   - відповідно просторові структури корисного сигналу, що 

надходить з кутового напрямку C , та і-ої перешкоди, що надходить з кутового напрямку 

іП , в основному каналі ААР;  )( Cα S ,  
іі Пν N  - відповідно вектор-стовпці просторових 

структур корисного сигналу, що надходить з кутового напрямку C , та і-ої перешкоди, що 

надходить з кутового напрямку 
іП , в компенсаційному каналі ААР; ih  - відношення 

потужності і-ої перешкоди до власного шуму в каналі ААР, 
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ііі

)(, C

T

αПСП ναν   SN  - коефіцієнт кореляції просторових структур корисного 

сигналу та і-ої перешкоди в компенсаційному каналі ААР; М – кількість компенсаційних 

каналів; к – кількість інтерференційних перешкод. 

Перешкодова складова вихідної напруги після ПЧОС, що наведена для спрощення 

розрахунків для випадку впливу перешкоди від одного джерела,  має вид 
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k - вектор-стовпець компенсаційного каналу ААР, що дорівнює 
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де  « » - знак матричного добутку Кронекера. 

Тоді з (4)  отримаємо, що 
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де tΝ - вектор-стовпець дискретизованої в часі перешкоди. 

З (6) видно, що чим потужніша перешкода (тобто більше h) відносно рівня власних шумів, 

тим сильніше вона придушується. Тобто формується більш глибокий «провал» в ДН АС.  
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Рис. 9. Генерація абонентів в радіомережі 

 

Для імітації зміни форми ДН генеруємо абонентів мережі методом Монте-Карло. Далі 

виберемо 11 абонентів, які знаходяться в секторі 1, та по 2 абонента з сектора 4 та 7 (рис. 9), 

які створюють найбільшу кількість перешкод БС сектора 1 (всього 15 абонентів). Хоча 

стандарт GSM обумовлює роботу одного абонента на одній частоті в один проміжок часу, 

виберемо 11 абонентів, тому що саме так можна імітувати роботу на 11 радіоканалів 

одночасно. Перешкод в такому разі повинно бути 22, але оскільки всі вони мають різний 

вплив, то візьмемо по 2 найпотужніші з секторів 4 та 7, де використовуються такі ж частоти. 

 

 

 
Рис. 10. ДН антени БС №1, що адаптована до впливу прешкод від АС сусідніх БС 

 

Щодо перешкод, які прийшли до БС №1 за азимутами 15°, 50°, 330°, 350°, відповідно 

до виразу (3) сформована ДН для АС (рис.10) [4]. Для нової, тобто адаптованої ДН буде інше 

покриття сектору БС №1. На рис.11 зображено покриття до адаптації при дії перешкод, а на 

рис.12 після адаптації.  

Розрахунок рівня перешкод на вході приймача БС №1 АТ БС №2,3 та на входах АТ, які 

відповідно обслуговуються БС №2 та БС №3 від передавача БС №1 наведений в табл. до 

адаптації антени БС №1 та в табл.2  після адаптації до перешкод.  

З табл. 1 і табл. 2 видно, що рівень перешкод БС №1 від АС БС №№2,3 за рахунок 

ПЧОС знизився з -62 дБм до -97 дБм (на 35дБ). Рівень перешкод абонентам БС №№2,3 від 
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передавача БС №1 знизився з -58 дБм  до -92 дБм (на 34дБ), з -83 дБм до -124 дБм (на 41 дБ), 

з -67 дБм до -126 дБм (на 59 дБ),  з -86 дБм до -145 дБм (на 59 дБ) відповідно.  

Таблиця 1 

Рівні перешкод до адаптації 

Рівень перешкоди, 

дБм 

На вході БС №1 від 

АТ БС №№2,3 

 На вході АТ БС №2 На вході АТ БС №1 

АТ №1 АТ №2 АТ №1 АТ №2 

 -62 -58 -83 -67 -86 

 

Таблиця 2 

Рівні перешкод після адаптації 

Рівень перешкоди, 

дБм 

На вході БС №1 від 

АТ БС №№2,3 

 На вході АТ БС №2 На вході АТ БС №1 

АТ №1 АТ №2 АТ №1 АТ №2 

 -97 -92 -124 -126 -145 

 
 

 
 
Рис. 11. Покриття сектора 1 БС №1 до 
адаптації антени 

 

Рис. 12. Покриття сектора 1 БС №1  

після адаптації антени 
 

Таким чином, можна вважати, що в цьому конкретному випадку до використання АС з 
адаптованою ДН створювались суттєві  перешкоди БС №1 (-62дБм) від 4-х АС БС №№2,3 і 
суттєві перешкоди створювала БС №1 (-58дБм, -83 дБм, -67 дБм, - 86 дБм) АС БС №№2,3. 
Після адаптації ДН антени БС рівень перешкод став припустимий. А відношення C/I на вході 
приймачів АС БС №№2,3 стали набагато кращими (табл.3). 

Таблиця 3 

Відношення C/I на вході приймачів АС БС №№2,3 до та після ПЧОС 

 

Номер абонента C/I (до адаптації), дБ C/I (після адаптації), дБ 

АТ №1 БС №2 34 70 

АТ №2 БС №2 40 79 

АТ №1 БС №3 5 59 

АТ №2 БС №3 48 111 

 

Наприклад, АТ №1 БС №3 без адаптації на БС №1 не мав достатнього рівня С/І для 

демодуляції.  

Але окрім рівня перешкод важливим показником ефективності ПЧОС на БС №1 є зміна 

рівня сигналу на вході приймачів у власних абонентів, тобто 11-ти АТ БС №1, і оцінка 

ослаблення корисних сигналів при адаптації ДН. Результати розрахунків без адаптації 

наведені в табл.4. Вони нічим не відрізняються. Але це оптимістичний результат, так як в 

даному випадку не співпав напрямок з БС на свого абонента і на перешкоду.  
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Рівень перешкоди для БС №1 після адаптації змінився з -62дБм до -97дБм. Таким 

чином,  відношення C/I на вході приймачів АТ БС №1 (лінія «вниз») змінилось наступним 

чином (табл.4) 

Таблиця 4 

Рівні потужностей сигналів на вході приймачів АТ, що обслуговуються БС №1 до та 

після адаптації. Відношення C/I на вході приймачів АТ БС №1 до та після адаптації ДН до 

перешкод 

 

Потужність сигналу, 

що приймається від 

БС №1, дБм 

Енергетичний запас 

над рівнем 

чутливості 
C/I (до 

адаптації), 

дБ 

C/I (після 

адаптації), дБ 
До 

адаптації 

Після  

адаптації 

До 

адаптації 

Після  

адаптації 

Абонент 1 -71,6 -71,6 27,84 27,84 - 10 25 

Абонент 2 -34,9 -34,9 64,53 64,53 28 63 

Абонент 3 -82,6 -82,6 16,83 16,83 -19 16 

Абонент 4 -91,5 -91,5 7,93 7,93 -29 6 

Абонент 5 -28,9 -28,9 70,55 70,55 34 69 

Абонент 6 -66,9 -66,9 32,60 32,60 -5 30 

Абонент 7 -45,9 -45,9 53,56 53,56 16 51 

Абонент 8 -41,8 -41,8 57,65 57,65 20 55 

Абонент 9 -30,5 -30,5 68,54 68,54 32 67 

Абонент 10 -33,9 -33,9 65,53 65,53 28 63 

Абонент 11 -90,9 -90,9 9,53 9,53 -29 6 

 

Тобто до адаптації недостатній рівень сигналу був у 5-ти абонентів БС №1, після 

адаптації у 2-х. Таким чином, у нашому випадку на лінії униз зовсім не виникає 

інтерференцій, на лінії угору їх кількість скорочується в 2,5 рази (на 60%).  

Змоделюємо ситуацію, коли у абонентів БС №№ 1,2,3 з’являться антени з ДН згідно 

ITU-R.416,  як на рис. 13. 

 

 
Рис. 13. ДН АТ 

 

У цьому випадку ситуація з внутрішньою електромагнітною сумісністю мережі буде 

кращою. Рівень перешкод від АС БС №№ 2,3 на вході приймача БС №1 буде -70.5 дБм до 

адаптації та -105.2 дБм після адаптації.  
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Моделювання перешкод в радіомережі з однаковими  частотами в кожному секторі 

базової станції 

 

Рис. 14. Розрахунок інтерференцій в радіомережі з однією частотою 

 

Усі параметри мережі збереглися з попередніх розрахунків. Змінився лише рівень 

інтерференційних перешкод (рис. 14). У порівняні з рис.8 можна дійти висновку, що рівень 

перешкод суттєво виріс. Були згенеровані АТ: абоненти сектору 1 (8 АТ) БС №1 (рис. 15), та 

абоненти секторів БС №2 та БС №3 (рис. 16). 

Проведемо аналогічні розрахунки інтерференції для цих абонентів. Результати 

розрахунків наведені в табл. 5 та табл.6. З табл.5 та табл.6. видно що рівень перешкод базовій 

станції від АТ БС №1, 2 за рахунок адаптації ДН знизився з -36 дБм до  -78 дБм (на 42 дБ).  

Таблиця 5 

Рівні перешкод до адаптації ДН 

 На вході БС №1 від 

АТ БС №№2,3 

 На вході АТ БС №2 На вході АТ БС №3 

АТ №1 АТ №2 АТ №1 АТ №2 

Рівень перешкоди, 

дБм 

-36 -75 -31 -54 -89 

 

Таблиця 6 

Рівні перешкод після адаптації ДН 

 На вході БС №1 від 

АТ БС №№2,3 

 На вході АТ БС №2 На вході АТ БС №3 

АТ №1 АТ №2 АТ №1 АТ №2 

Рівень перешкоди, 

дБм 

-78 -114 -68 -118 -153 

 

 
Рис. 15.  Генерування АТ БС №1 (8абонентів) Рис. 16. Генерування АТ БС №2 (2 абоненти) 

та БС №3 (2 абоненти) 
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Зміна рівня корисного сигналу на вході приймачів у власних абонентів БС №1 наведена 

на в табл.7, з якої  видно, що у одного абонента рівень корисного сигналу суттєво зменшився 

(з -22 дБм до -62.6 дБм), а у інших 7-ми суттєво не змінився.  

Таблиця 7 

Рівні потужностей на вході приймачів АТ, що обслуговуються БС №1 до та після 

ПЧОС. Відношення C/I на вході приймачів АТ БС №1 до та після адаптації АС до перешкод 

 

 

Динаміка зміни відношення C/I на вході приймачів АТ 4-х абонентів БС №2 та БС №3 

відображена в табл. 8. 

Таблиця 8 

Відношення C/I на вході приймачів АТ БС №№2,3 до та після адаптації АС   

Номер абонента C/I (до адаптації), дБ C/I (після адаптації), дБ 

АТ №1 БС №2 42 80 

АТ №2 БС №2 -28 9 

АТ №1 БС №3 28 98 

АТ №2 БС №3 54 118 

 

Висновки. Результати імітаційного моделювання в ICS Telecom NG за 

рекомендованими ITU моделями поширення радіохвиль свідчать, що застосування АС з 

адаптованими ДН на одній з БС РАС радіомережі для здійснення просторової режекції 

перешкод значно підвищує енергетичні параметри радіоліній «угору» й «униз» та поліпшує 

умови ЕМС радіоелектронних засобів всередені радіомережі. 
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Номер 

абонента 

Приймаєма від БС 

№1 потужність, 

дБм 

Енергетичний запас 

над рівнем 

чутливості 

 

 

C/I (до 

адаптації), дБ 

 

 

C/I (після 

адаптації), дБ До 

адаптації 

Після 

адаптації 

До 

адаптації 

Після 

адаптації 

АТ №1 БС 

№1 

-32,5 -33,9 67 65,53 3.5 

38 

АТ №2 БС 

№1 

-25,4 -25,5 74,05 73,93 11.6 

46 

АТ №3 БС 

№1 

-22,0 -62,6 77,43 36,86 14 

10 

АТ №4 БС 

№1 

-50,1 -51,3 49,36 48,14 -14 

21 

АТ №5 БС 

№1 

-30,3 -31,5 69,14 67,92 6 

40 

АТ №6 БС 

№1 

-31,9 -32,5 67,56 66,79 4 

39 

АТ №7 БС 

№1 

-49,7 -50,6 49,74 48,86 -13 

22 

АТ №8 БС 

№1 

-38,9 -40,4 60,56 59,02 -3 

31 
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(ГП Харьковский маш. завод «ФЭД») 

 

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА  

ИСПЫТАНИЙ АВТОНОМНОГО РУЛЕВОГО ПРИВОДА АРП-20Н 

 
Розглянуті способи впливу на об'єкт оптимізації і побудована матриця проведення 

випробувань автономного кермового привода АРП-20Н. Визначені коефіцієнти регресії. 

Ключові слова: промисловий експеримент, фактор, об'єкт дослідження, модель. 

 

Рассмотрены способы воздействия на оптимизируемый объект и построена матрица 

проведения испытаний автономного рулевого привода АРП-20Н. Определены коэффициенты 

регрессии. 

Ключевые слова: промышленный эксперимент, фактор, объект исследования, модель. 

 

Ways of influence on optimised object are considered and the matrix of carrying out of tests of 

independent steering drive АРП-20Н is constructed. Regress factors are defined. 

Keywords: industrial experiment, the factor, object of research, model. 

 

Введение. Эксперимент занимает центральное место в науке. Однако возникает вопрос, 

насколько эффективно он используется. Джон Бернал, например, отмечал, что научные 

исследования организуются и проводятся настолько хаотично, что их коэффициент 

полезного действия может быть оценен величиной порядка 2%. Для того чтобы повысить 

эффективность исследований, требуется нечто совершенно новое. Одним из возможных 

путей является применение математических методов, построение математической теории 

планирования эксперимента. [1 с. 6…12] 

При изготовлении и проведении испытаний гидроагрегатов одной из наиболее 

актуальных является задача повышения качества выпускаемой продукции. Для решения этой 

задачи создаются испытательные стенды обкатки, регулировки, приемосдаточных и 

периодических (ресурсных) испытаний гидроагрегатов. 

При проектировании испытательных стендов необходимо использовать не только 

формальные (математические) методы управления сложными объектами, но и неформальные 

(экспертные) методы. Дело в том, что эксперт является таким же источником информации, 

как любой датчик, и, как всякий датчик, обладает своими особенностями, которые 

необходимо учитывать при его использовании. Сочетание формальных и неформальных 

методов и является спецификой управления сложными объектами. 

Постановка задачи. Автономный рулевой привод АРП-20Н, предназначенный для 

отклонения руля высоты самолетов АН-148 и АН-158 по входному механическому сигналу 

управления при работе в резервном режиме системы штурвального управления самолета. [2 

с. 3…16]  

При изготовлении агрегатов АРП-20Н производят эксперименты по повышению 

качества и надежности выпускаемой продукции. 

Поиск оптимальных условий проведения эксперимента является одной из наиболее 

распространенных научно-технических задач. Они возникают в тот момент, когда 

установлена возможность проведения процесса и необходимо найти наилучшие 

(оптимальные в некотором смысле) условия его реализации. 

Изложение основного материала. Рассмотрим способы воздействия на 

оптимизируемый объект АРП-20. 

После того как выбран объект исследования и параметр оптимизации, нужно включить 

в рассмотрение все существенные факторы, которые могут влиять на процесс. Если какой-
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либо существенный фактор окажется неучтенным, то это может привести к неприятным 

последствиям. 

Фактором называется измеряемая переменная величина, принимающая в некоторый 

момент времени определенное значение. Факторы соответствуют способам воздействия на 

объект исследования. 

Управлять фактором – это значит установить нужное значение и поддерживать его 

постоянным в течение опыта или менять по заданной программе. В этом состоит 

особенность «активного» эксперимента.  

Для проведения эксперимента необходимо иметь возможность воздействовать на 

поведение объекта исследования. Все способы такого воздействия, показаны на рис. 1, мы 

обозначаем буквой x и называем факторами. 

 
 

Рис. 1. Схема описания объекта исследования 

 

При решении задачи используем математические модели объекта исследования. Под 

математической моделью понимаем уравнение, связывающее параметр оптимизации с 

факторами. Это уравнение в общем виде можно записать так: 

 kxxxfy  ...21 , 

где символ f , как обычно в математике, заменяет слова: «функция от». Такая функция 

называется функцией отклика. 

При планировании эксперимента важна независимость факторов, т.е. возможность 

установления фактора на любом уровне вне зависимости от уровней других факторов. Если 

это условие невыполнимо, то невозможно планировать эксперимент. 

Эксперимент планируется для того, чтобы получить модель, обладающую некоторыми 

оптимальными свойствами. Это значит, что оценки коэффициентов модели должны быть 

наилучшими и что точность предсказания параметра оптимизации не должна зависеть от 

направления в факторном пространстве, ибо заранее неясно, куда предстоит двигаться в 

поисках оптимума [3 с.70…120]. 

Локальная область проведения эксперимента выбирается в два этапа: определение 

основного уровня и интервалов варьирования. Основной (нулевой) уровень – многомерная 

точка в факторном пространстве, задаваемая комбинацией уровней факторов. Построение 

плана эксперимента сводится к выбору экспериментальных точек, симметричных 

относительно основного уровня.  

Следующий этап – выбор интервалов варьирования факторов. Для каждого фактора 

определяются два уровня, на которых он варьируется в эксперименте. Уровни факторов 

изображаются двумя точками на координатной оси, симметричными относительно 

основного уровня. Один из уровней – верхний, другой – нижний. Интервалом варьирования 

факторов называется некоторое число, прибавление которого к основному уровню дает 

верхний, а вычитание – нижний уровень. [4 с.168…186] 

Факторы, влияющие на процесс испытаний АРП-20: 

1x  - давление рабочей жидкости на входе, МПа ……….......……..... 21±1; 

2x  - температура рабочей жидкости на входе, °С ………….……... 35±10; 

3x  - усилие, действующее на входное звено, не более кН …….....…. 0,75; 

x1 

x2

… 

xi

… 
xk 

АРП-21Н 

y1 

y2

… 
yi

… 
yk 
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Для упрощения записи условий эксперимента и обработки экспериментальных данных 

масштабы по осям задают так, чтобы верхний уровень соответствовал +1, нижний – 1, 

основной – нулю. 

Выбор экспериментальной области факторного пространства связан с тщательным 

анализом априорной информации. Уровни факторов и интервалы варьирования приведен в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Факторы  
Уровни факторов Интервал 

варьирования -1 0 +1 

1x  - давление рабочей жидкости на 

входе, МПа 

20 21 22 2 

2x  - температура рабочей жидкости на 

входе , °С 

25 35 45 20 

3x  - усилие, действующее на входное 

звено, не более кН 

0  0,75 0,75 

 

Полный факторный эксперимент приведен в таблице 2. 

Таблица 2 

Номер 

опыта 1x  2x  3x  21xx  31xx  32xx  321 xxx  y  

1 - - + + - - + 1y  

2 + - - - - + + 2y  

3 - + - - + - + 3y  

4 + + + + + + + 4y  

5 - - - + + + - 5y  

6 + - + - + - - 6y  

7 - + + - - + - 7y  

8 + + - + - - - 8y  

Полное число всех возможных эффектов равно числу опытов полного факторного 

эксперимента. Чтобы найти число возможных взаимодействий некоторого порядка, можно 

воспользоваться обычной формулой числа сочетаний 

 !!

!

mkm

k
Cm

k


 , 

где k  – число факторов, m  – число элементов во взаимодействии. 

Так для нашего случая число парных взаимодействий равно трем: 

3
!1!2

!32

3 C . 

Построив матрицу планирования осуществляют эксперимент. Получив 

экспериментальные данные рассчитывают значения коэффициентов регрессии. 

Значение свободного члена ( 0в ) берут как среднее арифметическое всех значений 

параметра оптимизации в матрице: 

N

y

в

N

u
 1

0 , 

где  uy – значения параметра оптимизации в u-м опыте; 

N – число опытов в матрице. 
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Линейные коэффициенты регрессии рассчитываем по формуле: 

N

yx

x

yx

в

N

uiu

N

iu

N

uiu

i






 1

1

2

1 , 

где iux - кодированное значение фактора ix  в u-м опыте. 

Одной из важнейших особенностей, связанных с планированием эксперимента, 

является повышенная требовательность к точности измерения при фиксировании факторов и 

при оценке значений критериев оптимизации в отдельных опытах. Исследователь должен 

уметь правильно определять и оценивать ошибки измерений. 

Задачей измерения является не только определение значения самой измеряемой 

величины, но и также и оценка погрешности, допущенной при измерении (ошибки 

измерения). 

Выводы. Применение на практике вышеизложенных расчетов и построение модели 

эксперимента позволило сократить количество опытов при испытаниях автономного 

рулевого привода АРП-20Н, повысить качество и надежность выпускаемых агрегатов. 
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УДК 681.3+519.83                                                                           Комарова Л.О. (ВІКНУ) 

 

ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ЗБРОЇ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ МЕТОДОМ  

ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПО ФОРРЕСТЕРУ 

 
Розглянута  методика імітаційного моделювання стану основного ресурсу бойових систем 

– зброї і військової техніки що дозволяє коректно прогнозувати динаміку чисельності 

«розрахункових одиниць» (комплексів) систем зброї і військової техніки (ЗіВТ)в процесі її 

експлуатації та готовності до застосування військами (силами) в операції. 

Ключові слова: ресурс бойових систем, зброя, військова техніка, прогноз, розрахункова 

одиниця 

 

Рассмотрена методика имитационного моделирования состояния основного ресурса 

боевых систем - оружия и военной техники что позволяет корректно прогнозировать динамику 

численности «расчетных единиц» (комплексов) систем оружия и военной техники (ЗИВТ) в 

процессе ее эксплуатации и готовности к применению войсками (силами) в операции. 

Ключевые слова: ресурс боевых систем, оружие, военная техника, прогноз, расчетная 

единица 

 

The method of imitation design of the state of basic resource of the battle systems is considered  - 

weapon and military technique that allows correctly to forecast the dynamics of quantity of «calculation 

units» (complexes) of the systems of weapon and military technique (ZIVT) in the process of its 

exploitation and readiness to application troops (by forces) in an operation. 

Key words:resource of the battle systems, weapon, military technique, prognosis, calculation unit 

 

Вступ. Існує окремий клас імітаційних моделей прогнозування за часом «чисельного» 

стану основного ресурсу бойової системи БС по видах його експлуатації  - «розрахункових 

одиниць» (комплексів) систем зброї і військової техніки (ЗіВТ) – кораблів, літаків, ракет, 

бронетехніки, спеціальної техніки військ тощо.   

Відомо, що на протязі життєвого циклу кожної системи ЗіВТ «накопичується» (запас на 

складах, арсеналах, центрах постачання тощо), далі вона передається в експлуатацію 

бойовому складу військ (сил) для застосування за призначенням, планується на планове 

(регламентне) обслуговування для підтримки здатного стану на певний час,  виводиться на 

плановий ремонт чи відновлення боєздатного стану при пошкодженні і виводиться з 

експлуатації по вичерпанні ресурсу здатності.  

Постановка задачі. Зрозуміло, що через складність залежностей темпів переходів від 

часу між станами евристичне визначення кожного «чисельного» стану навіть на достатньо 

невеликий інтервал прогнозу для даної динамічної системи стає надзвичайно складною 

задачею. Але дана задача має важливе значення як для поточного планування експлуатації 

ЗіВТ військ (сил), так і для прогнозної оцінки фактичного стану систем ЗіВТ угруповання 

військ (сил) на завданий момент часу при плануванні операції.  

Аналіз досліджень та публікацій. Для прикладу на рис.1 надана модель (типовий 

граф) зміни  «станів» певного виду ресурсу БС і інтенсивності (темпів) переходів  між 

суміжними станами «всередині» життєвого циклу певної системи ЗіВТ. 

Тут m,1i),t(xi    - «чисельність» (од.ресурсу) відповідних  за змістом «станів» у часі. 

«Переходи» між кожними суміжними і-м та j-м станами мають відповідні «темпи» ijλ (t) 

(од.ресурсу/од.часу)  і також відповідний їх «зміст»: 

λ01 – закупівля ресурсу;  

λ12 – ввід запасу ресурсу у бойовий склад; 

λ13 – вивід на обслуговування  запасу ресурсу; 

λ14 – вивід на ремонт запасу ресурсу; 

λ21 – вивід ресурсу з бойового складу в запас; 

λ23 – вивід ресурсу з бойового складу на обслуговування ; 
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Рис. 1. Граф «станів» і «переходів» основного ресурсу БС 

 

λ24 – вивід на ремонт та відновлення пошкодженого ресурсу; 

λ25 – вивід ресурсу з бойового складу по скінченні терміну експлуатації; 

λ31 – вивід з обслуговування запасу ресурсу; 

λ35 – вивід через виявлені відмови, що не відновлюються;  

λ41 – вивід ресурсу з ремонту та відновлення в запас;  

λ45 – вивід ресурсу через пошкодження, що не відновлюються; 

λ50 – утилізація ресурсу. 

Моделювання БС здійснюється методом Дж. Форрестера, для якого процес «станів» і 

«переходів» в БС надається системою диференціальних рівнянь – 
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де:       xi(t)   – кількість (р.о.) ресурсу в і-му стані ),1( mi  ; 

            )(tij  - темп переходу ресурсу із і-го стану в суміжний j-й стан; 

            )(tki  - темп переходу ресурсу із суміжного k-го стану в i-й стан. 

Для імітації процесу в складній системі за часом дану систему диференціальних 

рівнянь найбільш доцільно вирішувати дискретним методом чисельного інтегрування Ейлера 

(«дотичних») при початкових умовах  
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та «програмуванні» у модельному часі )0( модTt   темпів )(tij  і «спостереженні» за 

вектором поточної «чисельності станів»   
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mitxtX i ,1),()(                                                            (3) 

на момент прогнозу t=T.  

Дискретизація «рішення» в системі диференціальних рівнянь здійснюється переходом 

від похідних до кінцевих різниць; маємо – 
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Оскільки  

mitxttxttx iii ,1),()()(  ,                                       (5) 

 

то з рівнянь (4), (5) очевидними перетвореннями одержимо рекурентні співвідношення  
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Імітаційне моделювання стану системи ЗіВТ (приклад станів і переходів на рис.1) 

методом Ейлера полягає у наступному. 

1) Розробляється матриця «темпів» переходів для системи – 

 

mmij t


 )( ,                                                         (7) 

 

що є найскладнішим етапом моделювання. Дійсно, потрібно визначити аналітичну 

модель залежності для кожного елемента матриці згідно його фізичному змісту для графа 

станів і переходів (рис.1). 

Темп λ01(t) є керованим «ззовні» і визначається програмою створення системи ЗіВТ для  

основного накопичення ресурсу x1(t) ро. 

Мета. Евристичне  визначення кожного «чисельного» стану на достатньо невеликий 

інтервал прогнозу для динамічної системи враховуючи залежність темпів переходів від часу 

між станами  для поточного планування експлуатації ЗіВТ військ (сил), та для прогнозної 

оцінки фактичного стану систем ЗіВТ угруповання військ (сил) на завданий момент часу при 

плануванні операції.  

Методи  досліджень. Моделювання БС здійснюється методом Дж. Форрестера, для 

якого процес «станів» і «переходів» в БС надається системою диференціальних рівнянь. Для 

імітації процесу в складній системі за часом дану систему диференціальних рівнянь 

розв’язано дискретним методом чисельного інтегрування Ейлера («дотичних») при 

початкових умовах  

 

mixtX i ,1),0()0(                                                           (2) 

 

та «програмуванні» у модельному часі )0( модTt   темпів )(tij  і «спостереженні» за 

вектором поточної «чисельності станів»   

 

mitxtX i ,1),()(                                                            (3) 

на момент прогнозу t=T.  

Дискретизація «рішення» в системі диференціальних рівнянь здійснюється переходом 

від похідних до кінцевих різниць. 

Результати досліджень. Розглянемо визначення темпів «вихідних» струмів для 

чисельного стану x1(t). 
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Темп  λ12(t) є також керованим «ззовні» і визначається потребами наявності ресурсу 

чисельністю x2(t) ро. 

Темп λ13(t) є некерованим, визначається нормативною періодичністю регламентного 

обслуговування o  і залежить від чисельності ресурсу запасу, для якої скінчився між-

регламентний період – 

 

),(/)()}()()()({)( 114131210112

ooooooo tstxttttt             (8) 

 

де  o  - тривалість між-регламентного періоду ресурсу при зберіганні у запасі; 

 os1  - сумарний темп вхідних струмів ресурсу чисельного стану в момент 

«передісторії»  x1(t-τ
о
). 

Темп λ14(t) є некерованим і визначається  інтенсивністю «відмов» одиниці ЗіВТ μ
в
(t) в 

процесі зберігання та чисельним станом запасу ресурсу на поточний момент часу – 

 

)()()( 114 ttxt в .                                                              (9) 

 

Розглянемо визначення темпів «вихідних» струмів для чисельного стану x2(t). 

Темп  λ21(t)  є керованим «ззовні» і визначається потребами скорочення ресурсу x2(t) ро. 

Темп   λ23(t)  є некерованим, визначається нормативною періодичністю регламентного 

контролю і залежить від чисельності ресурсу бойового складу, для якої скінчився між 

регламентний період – 

 

),(/)()}()()({)( 1142321223  tstxtttt бppp                   (10) 

 

де         p  - тривалість між-регламентного періоду ресурсу бойового складу; 

            бs1  - сумарний темп вхідних струмів ресурсу для чисельного стану в момент 

«передісторії» x2(t-τ
б
). 

Темп λ24(t) є некерованим і визначається  інтенсивністю «відмов» одиниці ЗіВТ μ
в
(t) 

бойового складу та чисельним станом запасу ресурсу на поточний момент часу – 

 

)1()()( 214

вtxt  .                                                         (11) 

Темп λ25(t)  є некерованим, визначається нормативним терміном експлуатації ресурсу і 

залежить від чисельності ресурсу бойового складу, для якої даний термін скінчився – 

 

),(/)()}()()({)( 1242321225

eeeeee tstxtttt                    (12) 

де e  - термін експлуатації ресурсу бойового складу; 
os2  - сумарний темп вхідних струмів ресурсу для чисельного стану в момент 

«передісторії» x2(t-τ
o
). 

Розглянемо визначення темпів «вихідних» струмів для чисельного стану x3(t). 

Темп λ31(t) є некерованим, визначається середнім часом обслуговування одиниці 

ресурсу o і залежить від чисельності ресурсу даного стану – 

 

),(/)()}()({)( 33231331

ooooo tstxttt                    (13) 

де o  - середній час регламентного обслуговування  ро ресурсу чисельного стану x3; 
os3  - сумарний темп вхідних струмів ресурсу для чисельного стану в момент 

«передісторії» x3(t-τ
o
). 

Темп λ35(t)  є некерованим, визначається  нормативним терміном експлуатації ресурсу і 

залежить від чисельності ресурсу на обслуговуванні, для якої даний термін скінчився – 
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),(/)()}()({)( 33231335

eoeee tstxttt                    (14) 

де e  - термін експлуатації ресурсу; 
es3  - сумарний темп вхідних струмів ресурсу для чисельного стану в момент 

«передісторії» x3(t-τ
е
). 

Розглянемо визначення темпів «вихідних» струмів для чисельного стану x4(t). 

Темп λ41(t)  є некерованим, визначається середнім часом ремонту (відновлення)  

одиниці ресурсу p і залежить від чисельності ресурсу даного стану – 

 

),(/)()}()({)( 44241441

ввввв tstxttt                    (15)  

де   в  - середній час ремонту (відновлення)  р.о. ресурсу чисельного стану x4; 
рs4  - сумарний темп вхідних струмів ресурсу для чисельного стану в момент 

«передісторії» x4(t- τ
р
). 

Темп λ45(t)  є некерованим, визначається  нормативним терміном експлуатації ресурсу і 

залежить від чисельності ресурсу на ремонті, для якої даний термін скінчився – 

 

),(/)()}()({)( 44241445

eвввв tstxttt                    (16) 

де         в  - середній час ремонту (відновлення) р.о. ресурсу; 
вs4  - сумарний темп вхідних струмів ресурсу для чисельного стану в момент 

«передісторії» x4(t-τ 
в
). 

2) Визначення дискретності (Δt) і тривалість модельного часу T (в кількості дискет) Для 

початкового моменту модельного часу (t:=0) призначення чисельного складу станів – 

компонент вектору загального стану системи - 

mixtX i ,1),0()0(  . 

3) Присвоєння поточного значення модельного часу значення   

ttt : , 

Обчислення матриці темпів переходів по формулах (8)-(16) та завдання значень 

керованим «ззовні» темпам - 

mmij t


 )( . 

4) Обчислення поточних значень компонент вектору загального стану системи по 

формулі (6) -  

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

mitttxttx
m

ikk
ki

m

ijj
ijii 









 


 

5) Контроль умови закінчення процесу моделювання -  

?)( Tt  , 

якщо «ні», то перехід до п.3 

6) Кінець процедури. 

Висновок. Таким чином, розглянута тут методика імітаційного моделювання стану 

основного ресурсу бойових систем – зброї і військової техніки – дозволяє коректно 

прогнозувати динаміку чисельності «розрахункових одиниць» (комплексів) систем зброї і 

військової техніки (ЗіВТ)в процесі її експлуатації та готовності до застосування військами 

(силами) в операції. 
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СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ РАСХОДА ТОПЛИВА В ДВИГАТЕЛЯХ  

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

 
У статті розглянуті й проаналізовані існуючі системи контролю витрати палива у 

двигунах внутрішнього згоряння. При аналізі даних систем контролю палива були виявлені деякі 

недоліки. З урахуванням даних недоліків розроблені нові системи контролю палива. 

Ключові слова: контроль, форсунка, упорскування, паливо, двигун. 

 

В статье рассмотрены и проанализированы существующие системы контроля расхода 

топлива в двигателях внутреннего сгорания. При анализе данных систем контроля топлива 

были выявлены некоторые недостатки. С учётом данных недостатков разработаны новые 

системы контроля топлива. 

Ключевые слова: контроль, форсунка, впрыск, топливо, двигатель. 

 

In the article the existing monitoring systems of the expense of fuel in internal combustion engines 

are considered and analysed. At the analysis of the given monitoring systems of fuel some lacks have been 

revealed. With the account of the given lacks new monitoring systems of fuel are developed. 

Keywords: the control, an atomizer, injection, fuel, the engine. 

 

Постановка задачи. Система впрыска топлива является одной из самых важных 

систем, влияющих на работоспособность двигателя [1]. Система для измерения расхода 

топлива в двигателях внутреннего сгорания относится к измерительной технике, должна с 

высокой точностью определять расход топлива транспортных средств и защищать от 

несанкционированного слива топлива из топливной системы. 

Несмотря на то, что иногда случаются утечки топлива по техническим причинам 

человеческий фактор остаётся определяющим принципом в массовом использовании 

горючего не по назначению. Устанавливаемая система мониторинга обязана предусмотреть 

основные варианты махинаций с горюче-смазочными материалами, которые заключаются в 

следующих моментах: 

- манипуляции со счётчиком километража; 

- слив остатков топлива непосредственно перед новой заправкой для увеличения 

показателей общего расхода горючего; 

- искусственное увеличение объёма топлива в баке с помощью надувных шаров; 

- накрутка километража пробега путём работы ведущих колёс в подвешенном 

состоянии; 

- вовлечение сотрудников АЗС в преступный сговор – получение наличных за недолив, 

занижение количества заправленного топлива в путевом листе, различные махинации с 

заправочными талонами. 

Таким образом, возникает задача создания системы для измерения расхода топлива в 

двигателях внутреннего сгорания, которая имела бы простую, удобную в ремонте и 

эксплуатации конструкцию, максимально унифицированную для различных типоразмеров 

приборов, с широким диапазоном измерения, с защитой от несанкционированного слива 

топлива из топливной системы. 

Цель работы: рассмотреть и проанализировать системы контроля расхода топлива в 

двигателях внутреннего сгорания, выявить недостатки существующих систем, с учётом 

недостатков предложить новые системы контроля топлива. 

Анализ последних исследований и публикаций. Система АвтоСат. Система 

позволяет осуществлять полный комплекс мероприятий по управлению автопарком 

предприятия, а именно: планирование, оперативное управление, контроль выполнения, 

анализ информации, что позволяет существенно уменьшить издержки на содержание 

автопарка. 
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Система слежения АвтоСат обеспечивает эффективное решение следующих задач: 

- распределение заявок по рейсам с учетом оптимизации использования ресурсов 

автотранспорта;  

- оптимизация пробега и контроль расхода горюче-смазочных материалов;  

- оперативный контроль передвижения автотранспорта по маршруту с визуализацией 

получаемой информации;  

- сопоставление фактических данных о выполнении маршрутного задания с планом-

графиком и принятие управляющих решений в случае возникновения внештатной ситуации;  

- накопление полученных данных с целью последующего анализа и оценки параметров 

работы автотранспорта [2].  

Недостатки: сложность конструкции, дороговизна системы, дополнительные затраты в 

процессе эксплуатации, невысокая точность измерения расхода топлива, возникновение 

ложных заправок и сливов в отчетах, вызываемые движением транспортного средства и 

колебанием уровня топлива в баке, работа системы только в зонах покрытия GSM/GPRS 

сетей, требует наличия постоянного канала связи. 

Система СКРТ. Эффективный набор инструментов для управления автопарком - 

оперативный мониторинг транспорта, контроль расхода топлива, нагрузки на оси, времени 

работы машин и десятков других параметров эксплуатации автотракторной техники. 

Функции мониторинга автотранспорта: 

- диспетчирование - отображение местонахождения на карте и текущих параметров 

работы автотранспорта в реальном времени; 

- контроль топлива - контроль места, времени и объема заправок, выявление сливов 

топлива из бака, расчет фактического расхода топлива по данным, получаемым с борта 

машины от датчиков расхода и уровня топлива либо с CAN шины; 

- подготовка отчетов о работе автотранспорта - пройденный маршрут (трек), отрезки 

движения и стоянки, работа двигателя. Отчеты готовятся как для одной машины, так и для 

группы транспортных средств; 

- диагностика - контроль режимов работы машины, выявление неисправностей и 

ошибок управления [3].  

Недостатки: относительно невысокая точность измерения, невозможность измерения 

расхода топлива на небольших отрезках времени, возникновение ложных заправок и сливов 

в отчетах, вызываемые движением транспортного средства и колебанием уровня топлива в 

баке, при установке датчика уровня топлива проводится трудоемкая операция тарировки 

бака, данный тип контроля топлива невозможен на технике, которая используется на 

пересеченной местности, в карьерных работах и т.п. 

Система контроля расхода топлива и мониторинга транспорта FAS. Предназначена 

для отслеживания местоположения и снятия различной информации с автопарка 

транспортных средств и предоставления этой информации в удобном для анализа виде 

сотрудникам диспетчерских пунктов. Позволяет вести полноценный контроль и 

оптимизацию работы автопарка и снизить затраты на его эксплуатацию.  

Основная область применения - на автопарках транспортных средств, находящихся в 

собственности транспортных, добывающих, строительных, сельскохозяйственных, 

лесозаготовительных и прочих компаний. Может применяться на ж/д или речном 

транспорте, маршрутных транспортных средствах, специальной технике, машинах 

специальных служб [4].   

Решаемые задачи: 

- учет параметров работы транспортных средств, выявление фактов некорректного 

использования, работа двигателя на повышенных нагрузках, превышения скорости и т.д.; 

- анализ расхода топлива транспортными средствами, выявление фактов повышенного 

или пониженного расхода, фиксация отклонений от норм расхода; 

- выявление фактов воровства топлива или махинаций с ним;  

- контроль местоположения и маршрутов следования транспортных средств; 

http://www.gpsauto.ru/common.php?p=glossary
http://www.gpsauto.ru/common.php?p=glossary
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- выявление простоя и нерационального использования; 

- сравнение параметров работы отдельных транспортных средств в группе. 

Недостатки: относительно невысокая точность измерения, невозможность измерения 

расхода топлива на небольших отрезках времени, возникновение ложных заправок и сливов 

в отчетах, сложность конструкции, дороговизна системы, дополнительные затраты в 

процессе эксплуатации, работа системы только в зонах покрытия GSM/GPRS сетей, требует 

наличия канала связи. 

Система контроля расхода топлива FMS. Основные параметры — израсходованное 

топливо и пройденный путь. Система FMS позволяет получить информацию о расходе 

топлива автомобилем. Система контроля расхода топлива FMS позволяет при справедливом 

отношении к водителю добиться максимальной его дисциплины. Махинации с чеками, 

продажи топлива на стороне, заправки более дешевым топливом станут невозможными. 

Водитель не сможет накручивать спидометр или тахограф. Инструментальный контроль 

системой FMS снабдит вас необходимыми доказательствами в спорах с водителями. 

Экономия, полученная от применения системы FMS, увеличит прибыльность компании и 

позволит существенно снизить себестоимость перевозок [5]. 

Недостатки: возможность обмануть прибор путем слива топлива на стоянке с 

включенным зажиганием, невозможность проследить пробег машины, невозможность 

рассчитать расход на 100 км пути, повышается трудоемкость работы у менеджера 

предприятия, не работает на отечественных транспортных средствах из-за большой 

погрешности штатных датчиков уровня топлива, не защищен от вандализма, не имеет 

степеней защиты, его очень легко вывести из строя. 

Спутниковый комплекс мониторинга и охраны «Барьер». Комплекс предназначен 

для организации мониторинга и охраны парка автомобилей. Он позволяет владельцам 

автопарков контролировать маршруты следования своих автотранспортных средств, 

контролировать расход топлива и т.д. Для мониторинговых компаний, занимающихся 

охраной автотранспортных средств совместно со страховыми компаниями, «Барьер» 

позволяет получать тревожные сигналы с автомобиля, такие как сигнал об угоне автомобиля, 

нажатие тревожной кнопки водителем и т.д. 

Контроль мобильных объектов осуществляется следующим образом: на транспортные 

средства устанавливаются блоки контроля местоположения «Барьер». Принятые сигналы 

специальным образом обрабатываются и преобразуются в точные географические 

координаты, которые сохраняются в энергозависимой памяти прибора. Объем 

энергозависимой памяти прибора достаточен для сохранения маршрута протяжностью около 

20000 километров пути [6]. 

Недостатки: относительно невысокая точность измерения, невозможность измерения 

расхода топлива на небольших отрезках времени, возникновение ложных заправок и сливов 

в отчетах, вызываемые движением транспортного средства и колебанием уровня топлива в 

баке, при установке датчика уровня топлива проводится трудоемкая операция тарировки 

бака, требует наличия постоянного канала связи. 

Система ТрансКонтроль. Оснащение автомобиля спутниковой охранно-поисковой 

системой происходит путем скрытой установки мобильного терминала размером с 

сигаретную пачку, после чего владелец транспортного средства получает полный доступ к 

информации. Все перемещения автомобиля заносятся в его энергонезависимую память, и в 

режиме реального времени, посредством канала передачи данных сети GSM/GPRS 

передаются на сервер мониторинга компании "ТрансКонтроль". На основе этих данных 

формируются отчёты мониторинга [7]. 

Предоставляет в распоряжения владельца следующие возможности:  

- постоянный спутниковый контроль транспорта;  

- мониторинг технического состояния всех систем в процессе эксплуатации; 

- контроль топлива; 

- скорость в данный момент времени; 

http://www.gpsauto.ru/common.php?p=glossary
http://www.gpsauto.ru/common.php?p=glossary
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- реальный пробег; 

- напряжение боровой сети; 

- температуру двигателя; 

- температуру в термических фургонах; 

- внутренний объём кабины и фургона; 

- нахождение в установленной зоне эксплуатации. 

Недостатки: дополнительные затраты в процессе эксплуатации, невысокая точность 

измерения расхода топлива, возникновение ложных заправок и сливов в отчетах, 

вызываемые движением транспортного средства и колебанием уровня топлива в баке, работа 

системы только в зонах покрытия GSM/GPRS сетей, требует наличия канала связи. 

 

Основной материал исследования. 

Система контроля расхода топлива. Единственным ограничением на использование 

этой системы (рис. 1) является то, что двигатель должен быть инжекторным, а если 

дизельный, то впрыск должен быть электронным. Современные автомобили, в основной 

своей массе, именно таковыми и являются. 

Это связано с тем, что выходной сигнал снимается непосредственно с клеммы 

электромагнита форсунки. Определение расхода топлива основано на измерении времени 

открытия форсунок, учитывая то, что давление топлива в магистрали - постоянно.  

 

 
 

Рис. 1. Система контроля расхода топлива 

 

В процессе работы двигателя через форсунку проходит впрыскивание топлива в 

цилиндр, при этом тарелка пружины выполняет поступательное движение. Сигнал из 

форсунки поступает на расходомер топлива, который, превращая его в частотный сигнал, 

измеряет его частоту и скважность. Расходомер считает количество топлива за одно 

впрыскивание, интегрируя которое получаем суммарное количество топлива потребляемое 

двигателем внутреннего сгорания. Данные передаются на микропроцессорное 

вычислительное устройство, где сравниваются с данными, полученными из уровнемера о 

количестве топлива взятого из бака за данный промежуток времени.  

На индикаторе отображается количество потраченного топлива, которое измеряется 

уровнемером и через аналого-цифровой преобразователь поступает на микропроцессорное 

вычислительное устройство. В устройстве записи на flash-память записывается разница 

между значениями количества топлива, измеряемое расходомером и уровнемером. 

На данную систему контроля расхода топлива получен декларационный патент на 

полезную модель [8]. 

Система контроля расхода топлива. При дальнейшем изучении системы контроля 

топлива [8] выявлены недостаточная защищенность устройства, зависимость устройства от 

бортовой системы питания. С целью устранения отмеченных недостатков разработана 

следующая система контроля топлива [9], функциональная схема которой представлена на 

рисунке 2. 
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Рис. 2. Система контроля расхода топлива 

 

Система контроля расхода работает следующим образом. 

В процессе работы двигателя через форсунку 8 происходит впрыск топлива в цилиндр. 

Сигнал с форсунки 8 поступает на микропроцессорное вычислительное устройство 3, 

которое измеряет его частоту и скважность, считает суммарное количество топлива, 

расходуемое ДВС. От уровнемера 1 через аналого-цифровой преобразователь 2 данные о 

количестве взятого из бака топлива за данный промежуток времени передаются на 

микропроцессорное вычислительное устройство 3, где сравниваются с данными, 

полученными от форсунки 8. На индикаторе 4 отображается текущий расход топлива. В 

устройстве записи на flash-память 5 записываются данные поступающие от расходомера 1 и 

уровнемера 2. В свою очередь генератор 6 преобразует вибрации кузова транспортного 

средства в электроэнергию, которая через блок питания 7 запитывает всю систему в целом. 

На данную систему контроля расхода топлива получен декларационный патент на 

полезную модель [9]. 

Выводы: рассмотрены и проанализированы существующие системы контроля расхода 

топлива в двигателях внутреннего сгорания, были выявлены некоторые недостатки. С целью 

устранения отмеченных недостатков представлены новые системы контроля топлива. 
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УДК 621.96                                                                                          Ленков Е.С. (ВИКНУ) 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ПЕЛЕНГАЦИИ С 

ИСКУССТВЕННОЙ ФАЗОВОЙ ДЕКОРРЕЛЯЦИЕЙ СИГНАЛОВ, ПРИНЯТЫХ 

ДВУМЯ АНТЕННАМИ: ОСНОВНОЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ 

 
Предложен метод пеленгации и техническое решение на построение пеленгационного 

устройства, основанный на случайной модуляции положения фазового центра антенны 

слабонаправленного типа и корреляционном алгоритме временной обработки сигналов. 

Приведены теоретическое обоснование принципа пеленгации и результаты оценки уровня 

регулярных боковых лепестков (БЛ). Показано, что эффект фазовой декорреляции позволяет 

снизить уровень максимального БЛ на 12…15 Дб  и, тем самым, существенно повысить 

информационную способность пеленгатора.  

Ключові слова: метод пеленгації,алгоритм, фазова декореляція. 

 

Запропонований метод пеленгації і технічне рішення на побудову пристрою пеленгації, 

заснований на випадковій модуляції положення фазового центру антени слабонаправленного 

типа і кореляційному алгоритмі тимчасової обробки сигналів. Приведено теоретичне 

обгрунтування принципу пеленгації і результати оцінки рівня регулярних бокових листків (БЛ). 

Показано, що ефект базової деко реляції дозволить знизити рівень максимального БЛ на 12…15 

Дб і тим самим, суттєво підвищити інформаційну здатність пеленгатора. 

Ключевые слова: метод пеленгации,алгоритм, фазовая декорреляция. 

 

The method of direction finding and the technical decision on construction of boresight devices, 

based on casual modulation of position of the phase centre of near-omnidirectional antenna and 

correlation algorithm of time processing of signals is offered. The theoretical substantiation of a principle 

of direction finding and results of an estimation of level of regular lateral petals (LP) are resulted. It is 

shown, that the effect of decorrelation phase allows to lower level maximum LP on 12 … 15 Db and, 

thereby, it is essential to raise information ability of a direction finder.  

Keywords: direction finding method, algorithm, phase decorrelation. 

 

Постановка проблемы и ее решение. Предлагается метод повышения 

пространственной избирательности устройств пеленгации источников квазинепрерывеых 

излучений, основанный на корреляционном алгоритме временной обработки и модуляции 

фазовой структуры принимаемых антеннами колебаний.   

Комплексная огибающая принятых антеннами (і=[0.1]) сигналов Ui для источника с 

произвольным угловым положением () при обзоре (t) представляется в виде: 

  1,0)(),()( 1,01,01,0
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где                                  )sin()/(          ;        2 1,01,01,0  cdf ,                                      (2) 

d – разнос фазовых центров (ФЦ) антенн, который всегда существует  за счёт 

размещения вспомогательной антенны на краю зеркала основной ( d  L/2 , L – размер 

раскрыва). 

После корреляционной обработки с идеальным интегратором получим : 
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Относительная разность фаз  для создания эффекта декорреляции сигналов в 

зависимости от углового положения ИИ может быть искусственно модулирована быстрым 

изменением одного из параметров: d или f. Изменение d реализуется при модуляции 

положения ФЦ одной из антенн ( 2-я выполняет роль опорной). 

Под фазовым центром понимается особая (начальная) точка раскрыва, для которой 

фазовая картина поля изотропна (в зеркальных ФЦ – оптический центр полотна). 
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Практически целесообразно модулировать ФЦ вспомогательной антенны, которая может 

быть реализована в виде коммутируемой линейки излучателей.  

Второй способ модуляции относительной фазы состоит в быстрой перестройке 

центральной частоты приёма в пределах спектра сигнала. Модуляция частоты выполняется 

более простым (технически) электронным способом, однако для получения хорошего 

эффекта декорреляции сигналов бокового приёма требуется вспомогательную антенну 

вынести на базу d >>L. Данный способ в настоящей статье не рассматривается.  

В обоих случаях более эффективным является модуляция параметра по случайному 

закону. При этом аналитическая оценка результатов модуляции производится путём анализа 

статистически усреднённого выражения (3): 
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где интеграл в квадратных скобках соответствует: а/ при большом времени 

интегрирования ( T    1…2)0,5p )  результирующей ДН корреляционного пеленгатора ,  б/ 

при малом (стандартном для ПУ) времени интегрирования  – с точностью до постоянного 

множителя исходной ДН основной антенны ,  

величина R(01) – коэффициент корреляции огибающих , который для случаев без 

выноса вспомогательной антенны принимается равным 1, 

 

            )(      ;sin)/2(      ;sin)/2()( tdxbbxxt  ,                       (5)  

 

x –  случайная величина (СВ) , определяющая разброс ФЦ в момент t . 

Величина М [е
j()

] представляет собой характеристическую функцию случайных 

величин (процессов), которая в общем виде равна [1] : 

 

  ][)( jxbeMbQ   ,                                                                  (6)  

где  b –  параметр , зависящий от угловой координаты.  

Выражение (6) представляет собой множитель системы пространственной обработки , 

определяющий степень дополнительного подавления бокового приёма.  

Структурная схема метода пеленгации с модуляцией ФЦ вспомогательной антенны 

представлена на рис.1. 
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Рис. 1 

 

Назначение всех функциональных элементов ПУ указано на рис. 1. Вспомогательная 

антенна представляет собой линейку элементарных излучателей с интервалом /2 , 

модуляция положения ФЦ осуществляется коммутацией элементов приёма. В качестве 

компенсационной антенны используется крайний элемент.   

С точки зрения лучшей компенсации БЛ результирующей ДН модуляция должна быть 

по случайному закону. Анализируются 2 наиболее приемлемых для практики случая : 

нормальный и равновероятный законы модуляции. В обоих случаях, несмотря на 
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дискретный характер апертуры, используется непрерывная плотность распределения, т.к. для 

антенн типа решёток в шагом /2 раскрыв эквивалентен сплошному.  

При нормальном законе модуляции множитель системы приёма (3.6) определяется 

выражением [1]:  

  )
2

exp()(
2


b

bQн  ,                                                      (7)  

где  
2 

–  дисперсия нормальной СВ. 

Величина   зависит от величины раскрыва L и может быть определена как:  

 =  kL ,                                                               (8)  

При условии не усечённого нормального распределении ( по правилу “ 3-х сигм“ ) 

k = 1/3. 

Расчётная формула множителя согласно (7) и (8) примет вид : 
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Для повышения степени пространственной селекции желательно увеличить величину  

“k”. Расширение кривой плотности распределения p(x) приводит к повышению усечённости 

закона вероятности, в результате чего уменьшается степень случайности нормальной 

величины  и ограничивается величина дисперсии значением [ 1]: 
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где  xm  – максимальное отклонение ( L/2) , Ф(.) – интеграл вероятности . 

Расчёты показывают, что при незначительной потере фактора случайности можно 

получить значения “k”, равные 0,4 …0,48. Такие же результаты могут быть получены за счёт 

увеличения размера линейки излучателей до величины  (1,2 … 1,4) L.  

Результаты количественной оценки множителя (рис.2б) и результирующей ДН (рис. 

2а), построенных для области первых регулярных БЛ основной ДН представлены на рис. 2.  

Кривые 1,2,3 рис. 2 соответствуют значениям k = 0,3; 0,4; 0,5. Также обозначены 

результирующие ДН ,полученные перемножением исходной ДН (F ) на множитель. 

 

 а)                       

б)           

                                                   Рис. 2  

 

Другой способ случайной модуляции положения ФЦ – применение равновероятного 

закона изменения СВ. В этом случае характеристическая функция определяется выражением 
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Графики исходной (F) и 3-х вариантов результирующей ДН при kp  = 1, 1.2  и 1.4 

показаны на рис. 3  ( кривые 1,2,3 соответствуют значениям коэффициента kp ).  
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                                                             Рис. 3  

 

Резюме. Анализ рис. 2 и 3 показывает, что при усечённом нормальном законе 

модуляции ФЦ при   = L относительный уровень максимального (1-го) БЛ уменьшается с -

13,2 Дб до – 20 ДБ, при увеличении размера линейки вибраторов ( на 20, 40%) уровень 

основного БЛ составляет  - (24 … 26) Дб. 

Равновероятный закон модуляции позволяет при тех же размерах линейки получить 

относительный уровень 1-го БЛ от – 22 Дб до – (25 …30) Дб.  

При таких уровнях регулярных БЛ пространственной характеристики основного канала 

приёма (РДН) существенно повышается информационная способность ПУ. Количественный 

анализ ИС выполняется ниже после разработки других новых технических решений 

построения ПУ. 
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ТЕЛЕКЕРОВАНИЙ НЕКОНТАКТНИЙ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИЙ  

ВИМІРЮВАЧ ПАРАМЕТРІВ ВІБРАЦІЙ 

 
У статті описано розроблений автономний телекерований оптико-електроний 

вимірювач (ОЕВ) параметрів вібрації (віброметр), що дистанційно, на відстані від 0,3 до 10 м 

забезпечує вимірювання вібраційних характеристик коливних поверхонь об’єктів, має високу 

стабільність параметрів, не потребує періодичного калібрування  зі зняттям з об’єкта 

експлуатації. ОЕВ заснований на фазовому методі вимірювання віброзміщення та частоти 

коливань поверхні досліджуваного об’єкта. ОЕВ проводить вимірювання частоти вібрації 

поверхні в діапазоні 0,2...5000 Гц та амплітуди віброзсуву від десятих часток міліметра до 0,2 

метра.  

Ключові слова: оптико-електроний телекерований віброметр, фазовий метод, засоби 

телекомунікації GSM-мережі. 

 

В статье описан разработанный автономный телеуправляемый оптико-электронный 

измеритель (ОЭИ) параметров вибрации (виброметр), который дистанционно, на расстоянии 

от 0,3 до 10 м обеспечивает измерение вибрационных характеристик колеблющихся 

поверхностей объектов, имеет высокую стабильность параметров, не требует снятия с 

объекта эксплуатации для периодической калибровки. ОЭИ основывается на фазовом методе 

измерения вибросмещений и частоты колебаний поверхности исследуемого объекта. ОЭИ 

проводит измерения частоты вибрации поверхности в диапазоне 0,2 ... 5000 Гц и амплитуды 

вибросмещения от десятых долей миллиметра до 0,2 метра. 

Ключевые слова: оптико-электронный телеуправляемый виброметр, фазовый метод, 

средства телекоммуникации GSM-сети. 
 
In this article the developed autonomous remotely controlled optico-electronic measuring device 

(OED) of vibration parameters (vibrometer) is presented, which remotely, at a distance of 0.3 to 10 meters 

provides measurement of vibration characteristics of the vibrating surfaces of objects, it has a high 

stability of parameters, does not require removal from the facility operating for periodic calibration. OED 

is based on the phase method of measuring vibration displacement and frequency of the oscillations of the 

surface of the object. OED holds measuring the surface vibration frequency in the range of 0.2 to... 5000 

Hz and the amplitude of vibroshift from the tenths of a millimeter to 0.2 meters.  

Keywords: optico-electronic remotely controlled vibrometer, phase shift method, telecommunication 

GSM-network. 

 

Вступ. Оптико-електрона віброметрія - це можливість дистанційного безконтактного 

виміру параметрів вібрації при відсутності впливу на резонансні властивості об'єктів, 

можливість проведення вимірювань без попередньої підготовки поверхні об'єкта і 

оперативне вимірювання параметрів вібрацій в різних точках об'єкта в небезпечній для 

оператора зоні (хімічно агресивній, з високою температурою, радіацією тощо). 

Важливість проведення моніторингу вібрацій, який дозволить своєчасно приймати 

заходи в разі нестандартного розвитку ситуацій, обумовлює необхідність створення 

автоматичних інформаційно-вимірювальних засобів дистанційного моніторингу вібраційних 

характеристик об'єктів. В таких системах участь людини необхідно мінімізувати за рахунок 

автоматизації зв’язку між досліджуваним об’єктом та центром збирання та обробки 

інформації, наприклад, за рахунок використання стільникової телефонної мережі.  

Найбільшого поширення серед безконтактних методів віброметрії набули методи, 

засновані на зондуванні об'єкта видимим світлом [4, 5]. Основним джерелом 

випромінювання є лазерний діод, що має такі властивості, як когерентність та 
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монохроматичність випромінювання, малу кутову розбіжність сфокусованого пучка світла. 

Завдяки цьому збільшується дальність дії та досягається максимальна роздільна здатність і 

точність вимірювання оптико-електронних віброметрів. Можливе вимірювання параметрів 

вібрації об'єктів, розташованих у важко доступних місцях, за склом тощо.  

Розробка оптико-електроного вимірювача і обговорення результатів. Основні 

методи віброметрії з використанням лазерів за способом виділення інформації про параметри 

руху поверхні об'єкта можна класифікувати таким чином: інтерференційний, 

допплерівський, позиційно-чутливий, голографічний, фазовий [1, 2, 3].  

Для створення віброметрів призначених для моніторингу вібраційних характеристик 

об'єктів впродовж великого терміну спостережень найбільш придатні фазові методи 

побудови [6, 7], що відповідають вимогам конструкційної спрощеності і малої ціни, але 

мають при цьому достатню точність і стабільність вимірювань. Оптико-електроні вимірники 

вібрацій, засновані на фазовому методі вимірювань, передбачають гармонійну модуляцію по 

інтенсивності оптичного сигналу з частотою Fм, що задається високо стабільним 

генератором. Зміна дальності ΔL, пов'язана з вібрацією поверхні та супроводжується 

виникненням фазового зсуву   між фазою модульованого зондуючого сигналу і фазою 

відбитого сигналу. При даному методі вимірювань, вібрації приводять до фазової модуляції 

високочастотної огинаючої оптичного сигналу. Фазовий зсув пов'язаний з дальністю 

співвідношенням 

)/2/(2 cnlFm , 

де Fм - частота модуляції зондуючого оптичного сигналу, n – показник заломлення 

повітря в атмосферному каналі, L – відстань до коливної поверхні досліджуваного об’єкта, с 

– швидкість світла. 

Структурна схема розробленого оптико-електроного віброметра, заснованого на 

фазовому методі вимірювань наведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурна схема оптико-електроного віброметра 
1 – задавальний генератор, 2 – підсилювач потужності лазерного випромінювача, 3 – лазерний 

випромінювач, 4 – коливна поверхня, 5 – фотоприймач, 6 – резонансний підсилювач, 7,8 – змішувачі, 

9 – гетеродин, 10,11 – широкосмугові підсилювачі, 12,13 – смугові фільтри, 14,15 – підсилювачі-

обмежувачі, 16 – фазовий детектор, 17 – фільтр низької частоти, 18 – повторювач, 19 - аналого-

цифровий перетворювач,  20 - мікроконтролер, 21 - вузол підключення живлення, 22 - GSM-модем,  

23 - SIM-карта, 24 - мережевий блок живлення, L – відстань до поверхні досліджуваного об’єкта, ±ΔL 

– відхилення положення поверхні досліджуваного об’єкта від середнього значення в наслідок вібрації 
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Розроблений віброметр призначено для контролю форми згинаючої та амплітуди 

віброзсуву у напрямку вісі його оптичної системи  Вимірюваний частотний діапазон оптико-

електроного віброметра, при застосуванні оптимальної фільтрації вимірюваного сигналу, 

складає 10…5000 Гц. При частоті модуляції зондуючого оптичного сигналу Fм = 200 мГц 

точність вимірювання віброзсуву в діапазоні від 0,3м до 10 метрів складає 0,2 мм.   

Оптимальним каналом взаємообміну даними між автономним ОЕВ і комп’ютером 

системи збору даних, з точки зору мінімальної вартості і доступності апаратури зв’язку, 

існуючих методів передачі даних, наявності розгалуженої мережі ретрансляторів, є 

стільниковий радіозв'язок. 

Алгоритм роботи схеми наступний. Сигнал з задавального генератора (ЗГ) 1, 

підсилений підсилювачем потужності 2, модулює струм лазерного випромінювача (ЛВ) 3. 

Модульоване по інтенсивності випромінювання ЛВ за допомогою однолінзового об’єктива 

спрямовується на коливальну поверхню 4 досліджуваного об’єкта. Частина відбитого від 

коливальної поверхні об’єкта випромінювання перехоплюється приймальним об’єктивом і 

фокусується на площадці фотоприймача 5. 

Одержаний з фотоприймача електричний сигнал підсилюється резонансним 

підсилювачем 6, налагодженим на 1-у гармоніку частоти ЗГ. Опорний сигнал з задавального 

генератора і вимірювальний сигнал, що пройшов через лінію затримки відкритого оптичного 

каналу віброметра, за допомогою змішувачів 7 та 8 перемножуються з сигналом гетеродина і 

підсилюються по амплітуді широкосмуговими підсилювачами 10 та 11. 

Різницеві НЧ-сигнали проміжної частоти опорного та вимірювального каналів 

виділяються за допомогою смугових фільтрів 12 та 13 і через підсилювачі-обмежувачі 14 та 

15 надходять на фазовий детектор 16. З виходу фазового детектора сигнал надходить на вхід 

фільтра 17.  

На виході фільтра формується НЧ-сигнал, амплітуда якого прямопропорційна 

віброзсуву, а частота обернено пропорційна часу переміщення коливальної поверхні від 

положення –ΔL до положення +ΔL. Повторювач 18 необхідний для узгодження вихідного 

опору ФНЧ і навантаження. Далі виміряний сигнал оцифровується за допомогою АЦП 19 і 

потрапляє на вхід мікроконтролера 20 де обробляється у відповідності з внутрішньою 

програмою. 

З метою економії ресурсу батареї живлення 24 вимірювальна частина ВЧ віброметра 

знаходиться в стані очікування, тобто напруга через вузол підключення живлення 21 не 

надходить. При прийнятті за допомогою GSM - модему 22 кодованої SMS-команди на 

проведення вимірювань мікроконтролер у відповідності з внутрішньою програмою [8,9] за 

допомогою вузла 21 підключає живлення на вимірювальну частину ОЕВ і за допомогою 

АЦП  проводить вимірювання поточних значень віброзсуву і частоти коливання поверхні 

об’єкта. Одержані та попередньо оброблені результати дискретно у вигляді SMS-

повідомлення, або безперервно по GPS - каналу зв’язку відправляються в адресу абонента 

GSM-мережі, що надіслав  SMS-команду на проведення вимірювань. 

Ідентифікація контролера в GSM-мережі, а також доступ до сервісу, що надає оператор 

стільникового зв’язку, здійснюється за допомогою SIM-карти 23, яка з’єднана з GSM-

модемом.  

Розроблений віброметр працює в автономному автоматичному режимі, здійснює 

накопичення та попередню обробку результатів вимірювань, що дозволяє аналізувати стан  

контрольованого об'єкта у часі і надавати сигнал попередження задовго до виникнення 

позаштатних незворотних змін. Даний оптико-електроний віброметр відрізняється тим, що 

дозволяє одержувати інформацію про стан віддаленого коливного об’єкта в найкоротший 

термін. Він може використовуватись у різних галузях промисловості, мореплавства, авіації, 

будівництва та захисту різних об’єктів, споруд і обладнання при їх експлуатації. 
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Висновки. Роблено новий оптико-електроний віброметр на основі фазового методу 

вимірювання, який дозволяє створити сучасний інформаційний центр моніторингу вібрацій. 

Оснащення віброметра каналом GSM -  стільникового зв’язку дозволяє  суттєво розширити 

сферу використання приладу за рахунок оперативного отримання інформації про стан 

контрольованого об'єкта у віддалених місцях, де відсутні джерела живлення. 
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МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ОБМЕЖУВАЧІВ В ПРИЙМАЛЬНОМУ  

ТРАКТІ РЛС ВИЯВЛЕННЯ МАЛОВИСОТНИХ ЦІЛЕЙ 

 
У статті проводиться аналіз впливу обмежувачів в приймальних каналах РЛС 

маловисотних цілей (МВЦ) з кутовою селекцією пасивних перешкод, обумовлених 

віддзеркаленням сигналу від підстилаючої поверхні, реалізованої на основі аналогового 

когерентного автокомпенсатора. 

Ключові слова: активна шумова перешкода, автокомпенсатор, маловисотна ціль, криві 

виявлення, відношення сигнал/шум, коефіцієнт кореляції сигналів, просторовий фільтр РЛС. 

 

В статье проводится анализ влияния ограничителей в приемных каналах РЛС 

маловысотных целей (МВЦ) с угловой селекцией пассивных помех, обусловленных отражением 

сигнала от подстилающей поверхности, реализованной на основе аналогового когерентного 

автокомпенсатора. 

Ключевые слова: активная шумовая помеха, автокомпенсатора, маловысотных цель, 

кривые обнаружения, отношение сигал / шум, коэффициент корреляции сигналов, 

пространственный фильтр РЛС. 

 

In the article the analysis of influencing of ogranichiteley in the receiving channels of RLS 

malovisotnih purposes (MVTs) with the angular selection of the passive hindrances, conditioned by the 

reflection of signal from the laying surface realized on the basis of the analog coherent 

autocompensating, is conducted. 

Keywords: active noise hindrance, autocompensates, malovisotnih purpose, crooked discoveries, 

relation sigal / noise, coefficient of correlation of signals, spatial filter RLS. 

 

Постановка задач. Метод когерентної автокомпенсації перешкод, як відомо, є 

основним при захисті від активних шумових перешкод (АШП), діючих по боковим 

пелюстках діаграми спрямованості (ДС) в азимутальній площині. Автокомпенсатор (АК) 

виконує роль просторового режекторного фільтру, що формує провал на джерело 

перешкоди. Відомо, що якість селекції може бути високою тільки при стаціонарності 

перешкоди. Принципова відмінність сигналів пасивної перешкоди, створюваною 

віддзеркаленням від поверхні, є їх явно виражена нестаціонарність. Потужність сигналу, 

відображеного від ділянки поверхні в межах дальності прямої видимості РЛС змінюється 

згідно із законом: 3
r/1п tP  , де 3

rt
 
– час запізнювання сигналу, відображеного від цілі. Вид 

закону зміни потужності пасивної перешкоди при зміні дальності до МВЦ представлений у 

вигляді графіка на рис.1 у відносних одиницях ( по осі абсцис – відношення дальності до 

ділянки, що відображує, до розміру елемента розрізнення РЛС, по осі ординат – відношення 

потужності пасивної перешкоди до потужності шумів). З графіка очевидно, що потужність 

пасивної перешкоди, відображеної від поверхні на максимальній дальності, перевищує 

потужність перешкоди, створюваної ділянкою з мінімальною дальністю, на 21 Дб 

(передбачається, що при відносній дальності до 10 приймач закритий). Таким чином, при 

практичній реалізації адаптивного просторового фільтру для селекції в кутомістній площині 

для РЛС МВЦ виникають істотні труднощі, пов'язані з не стаціонарністю пасивної 

перешкоди.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У відомій авторам літературі відсутні які – 

не будь відомості про кількісну оцінку ефективності роботи автокомпенсаторів в умовах 

перешкод, потужність яких змінюється як показано на рис. 1.  

Мета статті – оцінка ефективності і умов застосовності обмежувачів для реалізації 

кутових селекторів в РЛС МВЦ для захисту від пасивних перешкод, обумовлених 

віддзеркаленням сигналу від підстилаючої поверхні.  
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Рис. 1. Залежність потужності сигналу, відображеного від ділянки Землі, від дальності 

 

Обмежувач с лінійною ділянкою і амплітудною характеристикою вигляду: 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Якщо на входи обмежувачів поступають 

нормальні випадкові сигнали, то кореляційну функцію сигналів обм12R  на виході каналів 

прийому з обмежувачами можна представити таким чином [1]: 
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де 12 – коефіцієнт кореляції сигналів на виходах приймальних каналів за умови 

відсутності обмежувачів; 

nс – коефіцієнти, які визначаються видом характеристики нелінійного елемента. 

Коефіцієнт кореляції сигналів обм12r  після обмежувачів з обліком (1) можна визначити 

як 
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Для такого обмежувача  матимемо [3]: 

02 kc  
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де верхній індекс означає номер приймального каналу, для даного випадку i=1,2; 
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i  – середнє квадратичне значення суміші сигналу пасивної перешкоди і власних 

шумів  на виході лінійної частини i -го каналу прийому. 

Вважаючи, що рівні обмеження в обох каналах однакові, після підстановки (4) в 

початкове співвідношення (2), одержуємо: 
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На рис. 2 представлена залежність коефіцієнта кореляції шумових сигналів на виході  

каналів прийому з обмежувачами від відношення 20 / о/при 1/ 10   і 99,012  . З 

графіка видно, що значення коефіцієнта кореляції обм12r  істотно залежить від 

співвідношення відносних рівнів обмеження сигналів, що заважають, в каналах прийому. Як 

і було слід чекати, за наявності в каналах прийому обмежувачів максимальне значення 

maxобм12r  досягається при 2/01/0  , проте при цьому завжди виконується умова 

12maxобм12 r . Знак рівності в останньому співвідношенні має місце тільки при 12=1. При 

побудові графіка враховувалися п'ять перших доданків в сумі, що входить у вираз (5). 

Подальше збільшення числа доданків не вносить принципових змін в характер залежності на 

рис. 2. По осі абсцис на рис. 2 відкладений відносний рівень обмеження шумів, що 

заважають, в другому каналі прийому. Відносний рівень обмеження в першому каналі 

прийому при розрахунку залежності прийнятий рівним одиниці. 

З графіка на рис. 2 видно, що при 2010 //  можливо істотне зменшення 

значення коефіцієнта кореляції обм12r  і навіть зміна його знака на протилежний. В 

загальному випадку інтенсивність перешкоди в каналах прийому різна, і умова 

2010 //  в схемі на рис. 2 практично виконати неможливо. 
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Рис. 2. Міжканальний коефіцієнт кореляції заважаючих шумів, при обмеженні 

 

Обмежувач з «жорсткою характеристикою».  

Аналіз співвідношення (5) показує, що понизити залежність значення коефіцієнта 

кореляції обм12r  від інтенсивності перешкоджаючих сигналів в приймальних каналах можна 

тільки при переході до “жорсткого обмеження” перешкоджаючих сигналів, тобто при заміні 

обмежувачів з характеристикою (1) на обмежувачі з характеристикою: 

 
.0       0   

,0       0
)(










xa

xa
xy                                                     (6) 

На рис.3 представлена залежність коефіцієнта кореляції обм12r  від відносного рівня 

обмеження 2/0  , розрахована з використанням співвідношень (3) і (5) для 

01,0/ 10  о/. Вид графіка на рис. 3 підтверджує локальну інваріантність значення 

коефіцієнта кореляції обмr12 до значень 1 і 2 при о/1<<1 і о/2 <<1. Відомо [2], що якщо 

в каналах прийому використовуються обмежувачі з характеристикою вигляду (6), то 

коефіцієнт кореляції сигналів на виходах обмежувачів буде рівний: 

 /arcsin2 12обм12r ,                                                      (7) 

що добре узгоджується з результатами розрахунку по формулах (3) і (5). Дійсно при 

99,012   враховуючи (7) матимемо 91,0обм12 r . До речі, використовування в каналах 

прийому “жорстких обмежувачів” забезпечує і стабілізацію імовірності помилкової тривоги. 

При розрахунку залежності, приведеної на рис. 3 відносний рівень обмеження шумів, 

що заважають, в першому каналі прийому прийнято рівним 0,01. При нелінійній обробці 

відношення сигнал/шум не є вичерпною характеристикою якості виявлення. 
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Рис. 3. Коефіцієнт кореляції при “жорсткому обмеженні” 

 

Тому для строгої оцінки якості виявлення цілі за наявності в приймальних каналах 

нелінійних функціональних елементів, зокрема “жорстких (або інших) обмежувачів”, 

необхідно провести оцінку імовірності правильного виявлення сигналу цілі. Для розрахунку 

імовірності виявлення скористаємося статистичним моделюванням процесу виявлення 

сигналу за наявності автокомпенсатора. 

Математична модель реалізована в Matlab 5x. До складу початкових даних входять 

значення потужностей власних шумів приймальних каналів і значення потужності сигналу 

пасивної перешкоди. Формувачі власних шумів приймальних каналів і сигналу пасивної 

перешкоди реалізовані на основі датчиків нормально розподілених випадкових чисел з 

нульовим математичним очікуванням і одиничною дисперсією. Кількість незалежних 

вибірок, по яких проводилася оцінка імовірності правильного виявлення, встановлювалося 

рівним 100. Імовірність помилкової тривоги вибрана з урахуванням прийнятного машинного 

часу, затрачуваного на розрахунок кривих виявлення, і обмежена рівнем 0,05. Формувач 

еталонного сигналу забезпечує формування цифрового аналога радіоімпульсу з колокольною 

огинаючою і амплітудою рівній одиниці. Передбачена можливість зміни ширини спектру 

сигналу в межах несf)1...1,0( . Функцію злагодженого фільтру в схемі виконує корелятор, на 

один з входів якого поступає суміш еталонного сигналу і зашкоджуючого шуму, на другій – 

тільки еталонний сигнал. Задане значення коефіцієнта кореляції сигналів на входах 

обмежувачів встановлювалося шляхом вибору величини відношення øïð ρ/ρ  (потужність 

власних шумів приймальних каналів вважалася однаковою) за наявності обмежувачів в 

каналах прийому. 

На рис. 4 представлені криві виявлення для РЛС з кутовим селектором при 

початковому коефіцієнті кореляції 99.012  . Залежність 1 відповідає випадку лінійного 

об'єднання сигналів, а залежність 2 випадку об'єднання сигналів після обмежувачів. З 

графіків на рис. 4 виходить, що включення обмежувачів на виходах приймальних каналів 

приводить до істотного зниження ефективності кутової селекції. 
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Рис. 4. Криві виявлення ( 99,012 P ) 

 

Втрати у відношенні сигнал/шум при використовуванні обмежувачів залежать від 

імовірності правильного виявлення корисного сигналу. Так, при імовірності виявлення 0,2 ці 

втрати складають приблизно 12Дб, при 8,0виявл P  втрати рівні 18Дб, а при 99,0виявл P –

 біля 20Дб.  

Таким чином, проведене вище дослідження показало, що застосування обмежувачів 

сигналів в приймальних каналах просторового фільтру РЛС виявлення МВЦ з кутовою 

селекцією джерела пасивної перешкоди можна вважати виправданим тільки при невисоких 

вимогах до коефіцієнта подавлення пасивних перешкод в кутовому селекторі.  

Висновки. Включення обмежувачів в приймальний канал приводить до зниження 

ефективності кутової селекції при реалізації її за допомогою 2-х канального аналогового 

автокомпенсатора. Втрати у відношенні сигнал/шум при імовірності правильного виявлення 

0,5...0,8 складають до 15...18 Дб. 

Застосування обмежувачів в приймальному тракті РЛС виявлення МВЦ можна вважати  

доцільним при обмежених вимогах до якості подавлення пасивних перешкод, обумовлених 

віддзеркаленням від поверхні. 
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МОДЕЛЬ АДАПТИВНОГО КЕРУВАННЯ ТОЧНІСТЮ ПРОЦЕСУ ВИМІРЮВАННЯ 

ТА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ НА КООРДИНАТНО-ВИМІРЮВАЛЬНІЙ МАШИНІ 
 

У статті розглянуто основні підходи до побудови адаптивних систем керування та 

обробки інформації у вимірювальних роботах. Показано рішення задачі оптимального управління 

процесом вимірювання та обробки інформації в координатно-вимірювальної машині з 

використанням апарату штучних нейронних мереж. Розроблено нейромережева модель на 

основі мережі Хопфілда, для прогнозування і побудови траєкторії обходу та обробки результатів 

вимірювання в координатно-вимірювальних машинах 

Ключові слова: інтелектуальні інформаційні технології, адаптивні системи керування, 

обробка інформації, нейронні мережі. 

 

В статье рассмотрены основные подходы к построению адаптивных систем управления и 

обработки информации в измерительных роботах. Показано решение задачи оптимального 

управления процессом измерения и обработки информации в координатно-измерительной 

машине с использованием аппарата искусственных нейронных сетей. Разработана 

нейросетевая модель на основе сети Хопфилда, для прогнозирования и построения траектории 

обхода и обработки результатов измерения в координатно-измерительных машинах. 

Ключевые слова: интеллектуальные информационные технологии, адаптивные системы 

управления, обработка информации, нейронные сети. 

 

The article approaches to the construction of adaptive control systems and information processing 

in the measuring robots. Shows how to solve the problem of optimal process control and measurement of 

information processing in the coordinate measuring machine using artificial neural networks. Developed 

neural network model based on Hopfield networks to predict the trajectory and the construction of bypass 

and processing of measurement results in coordinate measuring machines. 

Keywords: intelligent information technology, adaptive control systems, information processing, 

neural networks. 

 

Вступ. У зв'язку з певним зростанням промислового виробництва на Україні, питання 

про розвиток і вдосконалення координатних методів та засобів вимірювань, вдосконаленню 

систем керування технологічними системами та процесам при контролі деталей на 

координатно-вимірювальних машинах (КВМ) знову стають актуальними. При цьому 

доцільно побудова адаптивної інформаційної системи підтримки управління процесом, 

обходу деталі та обробки інформації на КВМ орієнтованої на застосування сучасних 

інформаційних технологій обробки даних для підвищення швидкодії роботи інформаційно-

керуючої системи КВМ при заданій точності вимірювань, що дасть можливість повністю 

автоматизувати процес збору, передачі та обробки інформації в підсистемах КВМ в умовах 

невизначеності та неповної апріорної інформації. До них належать як інтелектуальні 

технології, що засновані на моделях представлення знань, м'яких обчислювань [1], і 

об'єднали нечітку логіку [2], нейротехнології та генетичні алгоритми [3], так і статистичні 

інструменти аналізу даних. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз робіт, пов'язаних з використанням 

інтелектуальних інформаційних технологій для вирішення фізико-математичних завдань, 

показує, що інтелектуальний підхід має переваги перед традиційними математичними 

методами [4, 5] . По перше, коли розглянута задача в силу деяких особливостей не піддається 

адекватної формалізації, оскільки містить елементи невизначеності, що не формалізуються 

традиційними математичними методами. По друге, коли розглянута задача формалізіруема, 

але в даний час відсутній апарат для її вирішення. По-третє, коли для розглянутої, задачі 

існує відповідний математичний апарат, але реалізація обчислень з його допомогою на базі 

наявних обчислювальних систем не задовольняє вимогам отримання рішень за часом, 

розміром, вагою, енергоспоживанню та ін.. У такій ситуації доводиться або робити 
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спрощення алгоритмів, що знижує якість рішень, або застосовувати відповідний 

інтелектуальний підхід за умови, що він забезпечить потрібну якість виконання завдання. 

Питанням побудови інтелектуальних систем управління вимірювальними роботами 

присвячено ряд робіт [12, 13]. В роботах [15, 16] показано, що процес вимірювання деталей 

на КВМ супроводжується зашумленням інформаційного потоку недетермінованимі 

джерелами перешкод. Ця особливість вхідного потоку інформації робить найбільш 

переважним застосування нейромережевих методів обробки інформації.  

Штучні нейронні мережі (НМ) на сьогоднішній день, одне з найбільш потужних 

інструментів інтелектуальної обробки інформації. В роботах [6 – 11] описані приклади 

практичного використання НМ в системах автоматизованого керування різними об'єктами. 

Це обумовлено перш за все такими властивостями НМ як: висока швидкість 

розпаралелювання обчислювального процесу; здатність відновлення інформації з неповних 

або зашумлених даних; здатність до навчання на прикладах і узагальнення даних, здатність 

адаптуватися до зміни властивостей об'єкта управління та зовнішнього середовища; висока 

стійкість до пошкоджень своїх елементів в силу закладеного в нейромережеві архітектури 

паралелізму та ін. Ці властивості дозволяють НМ «автономно» вивчати статичні і динамічні 

властивості керованого об'єкта на основі результатів вимірювань, які проводилися в 

минулому, а потім адаптуватися для прийняття оптимального рішення при функціонуванні в 

апріорі невизначеному стані зовнішніх збурюючих впливів. 

Постановка задачі. Дане дослідження спрямоване на підвищення швидкодії роботи 

системи підтримки управління КВМ шляхом застосування сучасних інформаційних 

технологій обробки даних, зокрема, нейромережевих технології. 

Розв’язання проблеми. Для підвищення ефективності оперативного керування 

процесом обходу деталі та обробки інформації на КВМ необхідно детальне вивчення явищ, 

що протікають безпосередньо на кожному етапі контролю, з метою встановлення залежності 

між параметрами процесу і точністю результатів вимірювання.  

Процес обробки контрольованих даних на КВМ здійснюється за кілька технологічних 

етапів та в умовах неперервного процесу вимірювання деталей. Сукупність таких 

технологічних етапів являє собою наскрізну технологію, яка характеризується великим 

обсягом зашумлених даних про контрольований об'єкт. Для опису кожного технологічного 

етапу процесу обробки інформації в КВМ можна скористатися рекурентної НМ. Це 

дозволить створити адаптивну нейромережеву модель наскрізної технологи управління 

процесом вимірювання та обробки інформації при контролі просторових поверхонь на КВМ. 

Для вирішення завдання оптимального управління процесом вимірювання та обробки 

інформації в КВМ розглянемо застосування рекурентної мережі Хопфілда, яка дозволяє 

моделювати взаємозв'язки між параметрами процесу вимірювання та обробки інформації при 

контролі деталі й характеристиками результатів вимірювань (кількість кількість контрольних 

точок, час на вимірювання та обробку інформації, енерговитрати на переміщення виконавчих 

органів КВМ).  

Задача керування точністю процесу вимірювання та обробки інформації на КВМ 

полягає в тому, щоб для кожного параметра вимірюваної деталі побудувати таке 

відображення ÍI  :  при якому значення оцінки  iXy
^

 одержуване на основі моделі, 

було б найбільш близько до значення параметра деталі що моделюється  iIF , отриманої 

при реалізації технології iI .  

У загальному випадку моделі управління точністю складних технологічних процесів 

мають вигляд [14]:  

 IF  ,                                                                  (1) 
де F  - одна з властивостей продукції,  - складна функція багатьох змінних, I  - вектор 

технологічних параметрів.  
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При визначенні виду функції   використовуємо масив накопиченої статистичної 

інформації    mnpRYXW  | , що містить набори значень параметрів процесу 

вимірювання й обробки інформації  nIIII ,,, 21   та значення параметрів 

 mFFFF ,,, 21   кожної деталі, отриманих при вимірюванні. 

Приймемо, що nIII ,,, 21   - параметри процесу вимірювання й обробки інформації в 

КВМ, mFFF ,,, 21   - параметри деталі що вимірюються, jiji at , , 

1,,2,1,,,2,1,2,1,  iiji rkrjiw   - параметри нейромережевії моделі. 

43210 ,,,, rrrrr  - кількість вхідних сигналів мережі і кількість нейронів у шарі, iÍ - 

ідентифікатор виходу адаптивного суматора кожного нейрона, а 4321 ,,, BBBB - 

ідентифікатори вихідних значень нейронів  

Для вирішення завдання прогнозування траєкторії обходу заданих параметрів 

вимірюваної деталі, сформуємо топологію моделі НМ шляхом імітаційного моделювання за 

допомогою пакету програм Matlab 6. В результаті моделювання було розглянуто кілька 

структур нейронних мереж з різними перетворюючими функціями нейронів. Їх навчання 

проводилося на навчальній вибірці, отриманої шляхом проведення серії однофакторних 

експериментів з визначення параметрів пред'явленої деталі. За оптимальну прийнята 

структура мережі, що дає найменшу максимальну помилку за певний період часу навчання з 

сигмоїдною (sigmoid) функцією активації нейронів: 

 
,

exp1

1

m
p

m
p

b
f


                                                                     (2) 

Вихідна функція нейрона визначає взаємозв'язок між рівнем активації нейрона m
pf   p  

m -го шару і величиною його дійсного вихідного сигналу m
p0 , що передається на вихід 

мережі. 

Форма сигмоїдної функції (рис.1) дозволяє розглядати нейрон як адаптивний 

підсилювач сумарного сигналу, що надходить на його входи. Слабкий сигнал при цьому 

посилюється, а сигнал високого рівня не знижує чутливості нейрона. 

 

Рис. 1. Сігмоідна функція активації 

Побудована модель являє собою шар адаптивних суматорів з зворотними зв'язками, 

вхідні сигнали яких, піддаючись нелінійної обробці, по заданому закону, надходять з деякою 

тимчасовою затримкою на входи нейронів. В результаті цього процесу вихідний сигнал 

нейронної мережі формується після того як мережа досягне динамічної рівноваги. Таке 

функціонування дозволяє моделювати деякий стохастичний процес, кінцевий стан якого 

визначається вхідним вектором нейромережі, що є вектором зовнішніх зміщень [5]. 
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На етапі навчання НМ моделі на її вхід почергово подаються дані з навчального набору 

з метою коригування вагових коефіцієнтів синаптичних зв'язків jw  для отримання найбільш 

адекватного сигналу на вході моделі.  

Для перевірки якості навчання моделі використовується масив даних що іспитуються. 

Необхідно відзначити, що сучасні процеси керування КВМ протікають в умовах дій 

дестабілізуючих факторів таких як: вібрація, температурний режим, тощо, що часто значно 

впливає на зміну характеристик об'єктів вимірювань. Такий взаємний вплив процесів, що 

протікають на кожному етапі контролю на КВМ, з урахуванням фактора часу, дозволяє 

враховувати нейромережева модель Хопфілда. Нейрони шару Хопфілда обробляють вхідну 

інформацію та на її основі формують новий масив інформації для передачі його на 

наступний шар. Ця інформація приймає участь у розрахунку значень кожного виходу моделі. 

Кожен формальний нейрон моделює процес побудови траєкторії обходу об'єкта вимірювання 

при контролі одного з його параметрів з урахуванням дій дестабілізуючих чинників у 

реальному режимі часу. Таким чином, значення кожного виходу моделі визначаються 

сукупністю результатів цих процесів і параметрами відповідного формального нейрона 

вихідного шару. 

На рис. 2 представлена побудована модель, яка показує вплив запропонованої в процесі 

роботи КВМ технології побудови траєкторії обходу та обробки результатів вимірювання на 

кінцеві параметри результатів контролю об'єктів вимірювання. Стан кожного i -го нейрона 

визначається його вихідним сигналом iF . Вихідний сигнал кожного нейрона iÍ  представляє 

собою суперпозицію двох сигналів: зовнішнього сигналу iI  і сигналу зворотного зв'язку у 

вигляді суми вихідних сигналів інших нейронів.  

Тоді 
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де jw - вага синаптичного зв'язку, що з'єднує j -й нейрон з i -им нейроном, і 0jw  

якщо ji  . 

Кожен нейрон змінює свій стан в залежності від заданого рівня активації iS . 
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При фіксованих для всіх i та j  вагових коефіцієнтів синаптичних зв'язків jw , система 

рівнянь (3, 4) визначає стохастичний процес, який досягає стійких положень рівноваги в 

залежності від зовнішніх значень iI [5]. 

У загальному випадку вхідний сигнал описується вектором  1,1,0:  niII i  n  - 

число нейронів у мережі і розмірність вхідних та вихідних векторів. Кожен елемент iI  може 

приймати значення +1, або -1. Позначимо вектор, що описує k -й зразок через kI , а його 

компоненти відповідно ,1,1,0,  mkI k
i   m  - число зразків. При розпізнаванні 

мережею зразка на основі пред'явлених їй даних її виходи будуть містити kIF  , де F  - 

вектор вихідних значень моделі:  1,1,0:  niFF i  .  
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Рис. 2. Модель нейронної мережі Хопфілда для прогнозування оптимального управління 

процесом вимірювання та обробки інформації в координатно-вимірювальній машині 

Алгоритм функціонування моделі здійснюється в три етапи. 
На першому етапі на входи моделі подається невідомий сигнал 

  1,1,0,0  niIF ii  ,                                                       (5) 

нуль в дужці праворуч від iF  - означає нульову ітерацію в циклі роботи мережі. 

На другому етапі розраховується новий стан нейронів 

    1,1,0,1
1

0
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iijj  ,                                       (6) 

та нові значення аксонів 

    11  pSfpF ji ,                                                              (7) 
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де f  - сигмоїдна функція активації. 

На третьому етапі здійснюється перевірка: змінилися вихідні значення аксонів за 

останню ітерацію? Якщо так - перехід до другого етапу, інакше (якщо виходи 

стабілізувались) - кінець. 

Здійснення рекурсії з використанням оператора затримки t , дозволяє нейромережевій 

моделі запам'ятовувати ретроспективну інформацію та здійснювати ідентифікацію 

параметрів процесу побудови траєкторії обходу і обробки результатів вимірювань відповідно 

до механізму наведеному вище. 

Висновки. Розроблена модель що відображає вплив запропонованої інформаційної 

технології побудови траєкторії обходу та обробки результатів вимірювання на КВМ на 

кінцеві параметри результатів контролю об'єктів вимірювання. Вона описує процеси, що 

протікають на кожному етапі контролю на КВМ з урахуванням фактора часу. Це дозволить 

вирішити завдання оптимального управління процесом вимірювання та обробки інформації в 

КВМ. 

 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Заде Л. А. Роль мягких вычислений и нечеткой логики в понимании, конструировании и 

развитии информационных интеллектуальных систем / Л.А. Заде // Новости искусственного 

интеллекта. – 2001. – №2 – 3. – С. 7 – 11. 

2. Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта / [А.Н. Аверкин, 

И.З. Батыршин, А.Ф. Блишун, В.Б. Силов, В.Б. Тарасов]; под ред. Д.А. Поспелова. – М.:Наука,1986. – 

312 с. 

3. Комашинский В.И. Нейронные сети и их применение в системах управления и связи / В.И. 

Комашинский, Д.А. Смирнов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2003. – 94 с. 

4. Кольцов П.П. Нейрообработка визуализированной информации / П.П. Кольцов, В.В. 

Прохоров. – М.: Наука, 1997. – 84 с. 

5. Рычагов М.Н. Нейронные сети: многослойный перцептрон и сети Хопфилда / М.Н. Рычагов 

// Математика в приложениях. – 2003. – №1 (1). – С. 29. – 37. 

6. Дапонте П. Искусственные нейронные сети в измерениях / П. Дапонте, Д. Гримальди // 

Приборы и системы управления. – 1999. - № 3. – С. 48 – 64. 

7. Nelson E.B. First Flight Test Demonstration of Neural Network Software / E.B. Nelson // AFRL 

Technology Horizons. – 2000. – Vol. 1, № 1. – P. 7 – 8. 

8. Сигеру Омату Нейроуправление и его приложения / Сигеру Омату, Марзуки Халид, Рубия 

Юсоф; пер. с англ. Н.В. Батина; под ред. А.И. Галушкина, В.А. Птичкина. – М.: ИПРЖР, 2000. – 272 с. 

9. Архангельский В.И. Нейронные  сети  в системах автоматизации / В.И. Архангельский, 

И.Н. Богаенко, Г.Г. Грабовский Н.А. Рюмшин. – К.: Техніка, 1999. – 364 с. 

10. Осовский С. Нейронные сети для обработки информации / С. Осовский; пер с польского 

И.Д. Рудинского. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 344 с. 

11. Комашинский В.И. Нейронные сети и их применение в системах управления и связи / В.И. 

Комашинкий, Д.А. Смирнов. – М.: Горячая линия: Телеком. – 2003. – 94 с. 

12. Тимофеев А.В. Интеллектуальные системы автоматического управления / А.В. Тимофеев // 

Известия РАН. Техническая кибернетика. –  1994. –  № 5. –  С. 23–27. 

13. Кочеткова О.В. Алгоритм управления движением измерительного наконечника при обходе 

пространственных объектов на нейронных сетях // О.В. Кочеткова // Измерительная и 

вычислительная техника в технологических процессах. – 2005. – №2. – С. 124 – 127. 

14. Кузнецов Л.А. Нейросетевые модели для описания сложных технологических процессов / 

Л.А. Кузнецов, П.А. Домашнев // Проблемы управления. – 2004. - №1. – С. 20 – 27. 

15. Квасников В.П. Анализ влияния дестабилизирующих факторов на работу биканальной 

координатно-измерительной машины / В.П. Квасников, А.Г. Баранов // Автоматика. Автоматизация. 

Электротехнические комплексы и системы. – 2006. – №2 (18). С. 52 – 56. 

16. Координатные измерительные машины и их применение / [Каспарайтис А.Ю., Модестов 

М.Б., Раманаускас З.А. та ін.]; під. ред. А.А. Гапшис. – М.: Машиностроение. –  1988. – 328 с. 

 
Рецензент: д.т.н., проф. Корченко О.Г. 



 96 

УДК 535.14:621.375.826                                      д.т.н., проф. Мокрицький В.А. (ОНПУ) 

д.т.н., проф. Лєнков С.В. (ВІКНУ) 

к.т.н., доц. Гаркавенко О.С. (ОНПУ) 

к.т.н., доц. Завадський В.А. (ОНМА) 

к.т.н. Банзак О.В. (ОНАЗ) 

 

АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ ВІДПАЛУ ЛАЗЕРНИХ КРИСТАЛІВ CDS 
 

У роботі досліджено вплив інтенсивного імпульсного опромінення електронами з енергією 

вище порога дефектоутворення на ефективність випромінювання лазерів із сульфіду кадмію. 

Виявлено новий вид відпалу дефектних шарів - електронно-світловий. 

Ключові слова: лазерне випромінювання, імпульсний відпал, радіаційні дефекти, 

електронний пучок, сульфіду кадмію. 

 

В работе исследовано влияние интенсивного импульсного облучения электронами с 

энергией выше порога дефектообразования на эффективность излучения лазеров из сульфида 

кадмия. Обнаружен новый вид отжига дефектных слоев – электронно-светловой. 

Ключевые слова: лазерное излучение, импульсный отжиг, радиационные дефекты, 

электронный пучок, сульфид кадмия. 

 

In the artice the influence of an intensive pulse irradiation electrons with energy above a threshold 

defect to form on efficiency of radiation of lasers from cadmium sulfide is investigated. The new kind of 

annealing of defective layers – electron- light is found out. 

Keywords: laser radiation, pulse annealing, radiating defects, electronic bunch, cadmium sulfide. 

 

Вступ. Для накачування імпульсних лазерів використовуються інтенсивні пучки 

електронів із щільністю струму j 100-300 А/см
2
 та енергією E 200-400 кеВ, що вище 

порога дефектоутворення. Тому при експлуатації таких джерел випромінювання можлива 

деградація напівпровідникового активного елемента, обумовлена радіаційними дефектами. 

Поріг утворення таких дефектів у сульфіді кадмію вкрай низький: 115 кеВ для атомів сірки й 

290 кеВ для атомів кадмію. Не виключений вплив на активні елементи й потужного власного 

лазерного випромінювання 1].  

Раніше не досліджувався вплив такого збудження на активні елементи лазерів, 

виготовлених з інших сполук, наприклад, із кристалів групи 62BA , які особливо чутливі до 

всякого роду зовнішніх впливів.  

Кристали сульфіду кадмію були вирощені з газової фази на орієнтовану в напрямку 

<0001> підкладку в рівноважних умовах або в умовах надлишку пару сірки чи кадмію. 

Для збудження лазерного випромінювання використовувалася поздовжня геометрія 

накачування активних елементів із сульфіду кадмію, які являли собою механічно поліровані 

із двох сторін плоскопаралельні пластини товщиною L 200 мкм. Електронний пучок падав 

на поверхню пластини через «глухе» дзеркало з коефіцієнтом відбиття 
1

R 90%. На іншій 

поверхні, через яку виводилося випромінювання, встановлювалися напівпрозорі дзеркала з 

коефіцієнтом відбиття 
2

R 40-60%. Тривале збудження лазерних мішеней проводилося на 

прискорювачі з наступними параметрами: енергія електронів E 350 кеВ, тривалість 

імпульсу  20 нc, частота проходження f 1-5 Гц, щільність струму j 100-150 А/см
2
. 

Час наробітку лазерів (3-5)∙10
14

 імпульсів, при цьому доза опромінення становила ~(0,5-

1)∙10
18

 ел/см
2
. 

Аналіз результатів експериментів. При дослідженні ватт-амперні характеристики 

лазерів в умовах короткочасного опромінення елементів (10-20 імпульсів, E 200 кеВ) 

виявлено, що при певній щільності струму 
a

j 300-400 А/см
2
 і щільності потужності 

випромінювання 
a

I 1-2 МВт/см
2
 має місце стрибкоподібне зростання потужності 
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випромінювання в 2-3 рази. Збільшення відбувається за 5-8 імпульсів, потім зростання 

потужності припиняється. Зміни стійкі, і при повторному вимірі характеристик значення 

потужності вище в 2-3 рази. Ефект має яскраво виражений орієнтаційний характер: стрибки 

спостерігаються, в основному, при опроміненні площини (0001) і слабко виражені або 

взагалі відсутні при опроміненні площин (1120) і (1010)  

Подальші дослідження показали, що виявлені перегони пов'язані з відпалом 

приповерхнього порушеного шару на зверненій до електронного пучка стороні пластини. 

Товщина таких шарів після механічного полірування сульфіду кадмію може становити 

d 15-30 мкм. Якщо попередньо видалити порушений шар поліруючим травником, то на 

характеристиках стрибки не спостерігаються, а потужність випромінювання зростає до 

значень, спостережуваних після відпалу . 

Було встановлено, що у відпалі порушених шарів беруть участь як електронний пучок, 

так і власне лазерне випромінювання. Причому, якщо щільність потужності світлових 

потоків нижче 0,5-0,6 МВт/см
2
,
 
то стрибки потужності відсутні. Оскільки відпал порушених 

шарів залежить від орієнтації пластин, можна припустити, що має місце процес орієнтованої 

рекристалізації. Причому, він починається на непорушеному в глибині матричному кристалі 

з базовою орієнтацією (0001) і завершується на поверхні пластини після впливу декількох 

імпульсів. Базова орієнтація (0001) є найбільш сприятливою для епітаксії сульфіду кадмію. 

Швидкість рекристалізації порушених шарів виявляється аномально високою ≥10
4
 см/с, 

що на 1-2 порядки вище раніш знайдених величин. Розглянемо можливі механізми 

виявленого явища. 

Звичайно для інтерпретації імпульсного відпалу порушених шарів у 

напівпровідникових кристалах залучається теплова модель. Відповідно до неї, при високій 

об'ємній щільності енергії, що вводиться (~10
4
 Дж/см

3
), у наносекундному діапазоні 

тривалостей тонкі, як правило, імплантовані шари кристала (товщиною менш 1 мкм) 

зазнають короткочасне нагрівання до температури вище температури плавлення й потім 

рекристалізуються. У цьому випадку відпал не можна пояснити в рамках такої теплової 

моделі, оскільки об'ємна щільність енергії, що вводиться електронним пучком (~10
2
 Дж/см

3
),  

на 2 порядки менше, ніж потрібно (при E 200 кеВ глибина проникнення електронів у 

кристал 
0

X 100 мкм). Імпульсне нагрівання при цьому невелике і становить T 80-

100
0
С (нагрівання кристала протягом імпульсу контролювалося по довжині хвилі генерації). 

Нагрівання напівпровідникового кристала в об'ємі за рахунок поглинання власного 

лазерного випромінювання повинно бути ще менше, оскільки енергія кванта генерованого 

світла hv 2,36 еВ - менше ширини забороненої зони ( 
g

E  2,53 еВ). 

Виявлений відпал порушених шарів обумовлений атермічним механізмом, пов'язаним з 

високим рівнем іонізації кристала. Теорія його на цей час недостатньо розвинена. Відомі 

моделі відносяться тільки до ковалентних напівпровідників типу германія й кремнію. Один з 

можливих механізмів такого відпалу полягає в тому, що при високих рівнях іонізації гратки 

ослаблення зв'язків між атомами приводить до зниження температури плавлення 

напівпровідника Для складних напівпровідників, у тому числі й для групи 66BA , кристали 

якої мають велику частку іонного зв'язку, теорія атермічного відпалу відсутня взагалі. Але, 

очевидно, у цих сполуках можна чекати прояву загальних закономірностей й атермічного 

механізму відпалу, обумовленого високим рівнем іонізації гратки. На відміну від 

ковалентних напівпровідників, у сульфіді кадмію, внаслідок низької міцності гратки цієї 

сполуки, критична концентрація фазових переходів може виявитися нижче. 

Модель описаного явища. Розглянемо механізми, які можуть привести до поглинання 

лазерного випромінювання в приповерхневому шарі за умови, що енергія кванта 

випромінюваного світла менше ширини забороненої зони. Відомо, що іонні кристали типу 

ZnS  й CdS  досить легко зазнають поліморфні перетворення [2]. Наприклад, при досить 

низькому тиску ~10-20 кбар (що приблизно на порядок нижче тисків, при яких 
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спостерігаються фазові переходи в ковалентних кристалах типу Si  й Ge ) у сульфіді 

кадмію виявлений фазовий перехід основної гексагональної модифікації з граткою типу 

вюрцит у кубічну типу сфалерит ( CdSCdS   ) [3]. Ширина забороненої зони 

останньої приблизно на 100 меВ менше, ніж основної модифікації. Тому можна припустити, 

що при високих рівнях збудження сульфіду кадмію має місце фазовий перехід з   -  у   - 

модифікацію по механізму. Цей перехід ініціює в CdS  міжзонне поглинання лазерного 

випромінювання й, як наслідок, різке зростання концентрації нерівноважних носіїв і 

наступний процес рекристалізації шарів. Рекристалізація відбувається східчасто, тобто шар 

~20 мкм рекристалізується за 3-5 імпульсів. Очевидно, цей процес відбувається у 

твердофазному стані, тому що прості оцінки показують, що повне поглинання енергії 

світлового імпульсу порядку 20-40 Дж/см
3
 приводить до нагрівання кристала на 15-30°С. 

Привертають до себе увагу порівняно низькі значення температури рекристалізації, 

спостережувані й у тому випадку, коли кристал охолоджувався рідким азотом. Очевидно, у 

випадку сульфіду кадмію величезну роль у процесах відновлення кристалічної структури 

можуть грати різні фотостимульовані реакції, які протікають із більшими швидкостями. Це 

підтверджується тим, що в кристалах сульфіду кадмію, які містять особливо рухливі 

домішки, типу міжвузловинного Cd , стрибки потужності відбуваються більш енергійно й 

за менше число імпульсів у порівнянні із чистими зразками, спектри люмінесценції яких при 

80К містять тільки лінії вільного екситону. 

Додаткова роль світла може зводитися й до того, що, як відомо, при освітленні 

температура зростання напівпровідникових шарів знижується, а швидкість їх зростання 

збільшується в багато разів. Стимулювати процес рекристалізації можуть і термопружні 

напруги, амплітуда яких при короткочасному впливі потужних електронних пучків досягає 

значень  ~(1-2)∙10
7
 Н/м

2
 [3]. Таким чином, на відміну від ковалентних кристалів типу 

германій і кремній, комбінований електронно-світловий відпал порушених шарів сульфіду 

кадмію відбувається при більш низькій температурі й концентрації нерівноважних носіїв. Ці 

обставини чітко вказують на іонізаційний механізм відпалу. 

Ефект електронно-світлового відпалу порушених шарів був використаний у технології 

виготовлення багатоелементних мішеней на основі сульфіду кадмію, де хімічні методи 

обробки поверхні не можуть бути використані. 

Висновки. 

1. При інтенсивному імпульсному опроміненні кристалів сульфіду кадмію, які 

працюють у лазерному режимі, відбувається електронно-світловий відпал порушених шарів.  

2. Показано, що електронно-світловий відпал порушених шарів обумовлений не 

тепловим, а іонізаційним механізмом, при якому в умовах високого рівня збудження 

можливий перехід кристала із структурою типу вюрцит у модифікацію типу сфалерит.  

3. Стійкість лазерів при тривалому опроміненні зменшується при охолодженні рідким 

азотом і збільшується в тих випадках, коли опромінення проводиться при 300К та 

використовуються низькоомні кристали з концентрацією носіїв ~10
18

 см
-3

, леговані мілкими 

донорними домішками або вирощені в умовах надлишку пару кадмію.  

4. Після тривалого опромінення таких кристалів сульфіду кадмію люмінесцентна 

здатність зростає в 3-5 рази, що обумовлено імпульсним відпалом поверхневих й об'ємних 

дефектів. 
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DECISION OF ONE CLASS OF VARIATIONAL INLINEAR INEQUALITIES  

ON THE BASIS OF METHODS OF OPTIMIZATION 

 
У статті запропоновані підхід до рішення класу просторово розподілених нестійких 

відмінностей і математичні моделі фізичних процесів спрямованого ефекту. Підхід базується на 

оптимізації максимуму гамільтонової функції від функції простору умови. 

Ключові слова: математична модель, коливання, нерівність коливань, оптимізація, 

принцип максимуму, основна функція. 

 

The approach to the solution of the class of spatially-distributed non-steady disparities which one is 

offered make mathematical models of physical processes of a directional effect. The approach is grounded 

on optimization looked up of a maximum of a Hamiltonian function from a function of space of a 

condition. 

Keywords: Mathematical model, Variation, Variation inequality, Optimization, Principle of 

maximum, Functional, Trial function. 

 

1. Introduction. Analysis of physical phenomena characteristic for the class of physical 

processes with a pronounced directional operation (for example, the propagation of waves of 

different nature in heterogeneous environments, the deformation of elements of mechanical systems 

with variable structure, filtering highly paraffinic crude in the layers with partial conductivity of 

boundaries, etc.) makes it possible to consider the apparatus of variational inequalities [1 – 4] as an 

adequate mathematical description of these processes. Efficiency of approach using variation 

inequalities for research of processes with the directed action is grounded in more  late works, for 

example, [7].  

In this paper [5] we obtain and justify a generalized mathematical model (MM) to study a 

class of processes, which in terms of the theory of variational inequalities can be represented as 

follows. 

2. Mathematical model of process and its transformation. Let the function ),( zt , defined 

on a bounded open set   of the space 2,1,  nn , with smooth boundary   and the time interval 

),0( kt  for  

),0(),,0(, kkk ttQt   is the 

       












 v

t
zmK ,)(:    )()(,)( uvvB jj   )(, 1  Hvvf     (1) 

)(),0( 0 zz  ,                                                        (2) 

where the operator  B  specifies a linear transformation )()(:)( 11  HHB  and is defined by 

the bilinear form: 

    zd
z

v

z
vB

n

i ii

 
 






















1

)(
,)( ;                                      (3) 

f  – the driving function of the process, for which the operation  vf ,  coincides with the 

scalar product in )(2 L , i.e. 

   


 dvzfvf ),(,     or 

   


 dvzfvf ),(,  

(hereinafter, for simplicity, restrict ourselves to the tasks at the border  ); 

)(j  – convex functionals defining the kind of physical process in rheology and which are 

specified  as follows 
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 dz )(),()(j , 

 


 dz )(),()(j .                                                    (4) 

In the relation (4) accept that )(  ― is a continuous function, )(  – is continuous 

differentiable or not having the properties of differentiable functions. 

Space of admissible functions )(  and )(  are defined as )(),( QLQL    where it is 

assumed that )()(),( QL , ),0( ktQ   and the spaces   and  are Banach with respect 

to the norm 

)(
),(),(

QL
zz 


. 

The proposed method for solving variational inequalities of the form (1), (2) is based on the 

proof of the following statements. 

To find the optimal solution ),( zt of the variational inequality (1), (2) there must exist a 

nonzero continuous function ),( ztp , so that at any time t in the interval Tt 0  (– time of 

physical processes) the Hamiltonian function H
~

in the spatial domain   (or on its boundary  ) 

would take the maximum value, where  

   )~()~(~~,~)(
~

vvBH      pvfvv ~,~~,~~),~,~(  . 

Carry out a preliminary series of reforms to simplify the original formulation of the problem. 

Introduce the notation 

    )(,  zt ,       )(, vvzt   

and 

 


d)()( ,    


dvv )()( . 

In addition, introduce an additional unknown function  v, , the structure corresponding to 

the functionals )(j , such that 

  Kvvv  0),,( . 

Taking into account the executed transformations introduce the relations (1), (2) in the form 

:K   

   












)()(),(,)( vvBv

t
zm      Kvvfvv  ,,, .  (5) 

 )(),0( 0 zz  ,                                                     (6) 

To solve the problem of finding a state function ),( zt , use an optimization procedure of the 

Pontryagin maximum principle [6], for which choose the following performance criterion 

   


ddtvJ
T

0

min .                                              (7) 

The physical meaning of this criterion follows from the next. The trial function ),( ztv  is some 

approximation of the unknown function ),( zt , reflecting only the essence of physics in the 

specific process. Therefore, the adequacy of physical processes caused by the action of functions 

),( ztv  and ),( zt , is provided up to the accuracy within the difference between these functions. In 

this case, the integral difference between the trial ),( ztv and the unknown ),( zt functions can be 

regarded as a quantitative measure or a penalty for the deviation of the actual flow of the process 

from its true value. 

Obtain the necessary optimality conditions of the problems (5) (6), (7). 

According to [6], introduce a new coordinate 








z

v
zt

2
2

.                                                 (8) 

Thus, the original problem will be considered in  1n -dimensional space with the equation of 
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dynamics 

:~ K    












)~()~(~~),(~~,

~
)( vvBv

t
zm      Kvvfvv  ~~~,~~,~,~ , (9) 

where 

 n ...,,,~
1 ,     nvvv ...,,,~

1  

with the initial conditions 

 )(,0),0(~
0 zz  . 

Assume that we have found ),( zt . This condition corresponds to the relation 





  JJddtv
T

min

0

2~~min . 

At  )0( Tt    perform a needle-shaped variation with the duration  . As a result of 

the variation performed the value of the functional J  (7) changes 

min

0

~~ˆ JddtvJ

T

  


. 

Write down the detailed result of the variation 

   )~()~(~~,~)(~~~ vvBvv  

        ,~~~,~~),~,~( Bvfvv  

   



t

f ~,~),~()~( .                                             (10) 

Express v~  through the variation and optimal function of the state 

 vv ~~~  .                                                           (11) 

Substituting (11) into (9), obtain 

:~ K   
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    Kvvf iiii  ~~~~,    ni ...,,1,0 .                          (13) 

Expand (13) in Taylor series and restrict the consideration with the quantities of 1-th order of 

infinitesimality 
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From (14) it follows that 
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,     ni ...,,1,0 .                   (15) 

Now turn to  Tt  . Define a variation of the functional at Tt   

 0ˆ
min   JJJ Tt     or 

 0
 •ŒTtJ . 

Introduce the variable ),(~ ztp  so that when Tt   this condition is satisfied 

 
TtTt pvTJ
  ~,~)( .                                                   (16) 
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Coordinatewise analog (16) is as follows 

nipvTJ
TtiiTt ...,,1,0,~,~)( 
 . 

Since 0)(  T , in order to satisfy this relation there should take place: 

                                         ,0),(;1),(0  zTpzTp ji   where  

njni ...,,1;...,,1,0  . 

Thus, if the optimal solution is not found, then 0 J , and for the optimal solution 0 J  is 

valid, since the variation of functional must be zero for the optimal solution. 

Associate a variable ),(~ ztp  to the dynamic equation of the process observed through trial 

function ),( ztv . Find a variable ),(~ ztp  which satisfies  

 ),(~),,(~ ztpztv const),(~),,(~ 
 Tt

zTpzTv . 

Then we have   

               








),(~,

),(~
),(~),,(~ ztp

t

ztv
ztpztv

t
0),(~,

),(~






 Tt

ztv
t

ztpv
.       (17) 

Coordinatewise analog (17) is 
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Substitute in (18) the value of the derivative 
t

ztv



 ),(~
 from (15) 
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Change the order of summation in (19) 
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Finally get  
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 ,        ni ...,,1,0 . 

Note that this equation is the dual of (5), and the variable ),(~ ztp  is expressed through the 

function of phase. 

Again turn to the variation of functional (7) at  Tt   

0),(~),,(~ 
 TtTt ztpztvJ . 

Replace the variation v~  with the value of (10), reduce by   and, since   can be arbitrary, 

obtain 

       ~~~~,~ vvB       
t

pvfvv ~,~~,~~,~,~  

      0~,~,)~(~,~)( 
Tt

pfB .                                        (20) 

From (20) it follows that the second summand in it corresponds to the optimal solution of the 

variational inequality (5). In the case when the optimal solution ),( zt  is found, variation of 

functional J  will be zero, i.e. 0J . Given this, the first summand in (20), defined by the 

Hamiltonian function. 

For further transformations use the coordinate-wise analog  

   )~()~(~~,~)(
~

vvBH       pvfvv ~,~~,~~,~,~  ,            (21) 

should take the maximum value. Thus, the above statement is proven. Let’s show the possibility of 
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determining the maximum value of Hamiltonian function. 

Coordinatewise analog (21) is defined by 

   )~()~(~~,~)(
~

iiiii vvBH       iiiiiii pvfvv ~,~~,~~,~,~  , 

  ni ...,,1,0 .                                                            (22) 

To maximize the value of the function  H
~

, it’s necessary to set all the partial derivatives of 

this function to zero by a testing variable ),( ztv , that taking into account (22) gives the system of 

equations 

 0

~






iv

H
,    ni ...,,1,0 .                                                    (23) 

Coordinate wise analog (22) contains )1( n  of iv  functions, )1( n  of i  functions and 

)1( n  of ip  functions. Since the equations (23) are only )1( n , and the unknown are )33( n , 

then the system (23) cannot be solved. To solve (23) define also the partial derivatives 

 i

i

p
H ~
~





,     ni ...,,1,0 .                                                   (24) 
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, ni ...,,1,0 .                                (25) 

In this case, the solution of (23) can be obtained. 

As a result of the reasoning done, the scheme of the algorithm for solving variational 

inequality (5) using the maximum principle can be represented as follows: 

1. The dynamic equation (9), subject to the additional coordinate   is written down. 

2. An auxiliary function (Hamilton) H
~

 in accordance with the expression (22) is compiled. 

3. A test function ),( ztv  that delivers maximum H
~

 functions in accordance with the 

expression (23) is determined. For the redefinition of the independent variables   and p  the 

system (23) is supplemented with equations (24) and (25).  

4. The unknown variable ),( zt  is determined by the test variable ),( ztv , which gives the 

maximum value of functions H
~

. 

Conclusion. Thus, a method and an algorithm implementing it is proposed for solving a class 

of variational inequalities, which are mathematical models of the above physical processes with a 

pronounced directional effect. The proposed method is based on the optimization procedure of the 

maximum principle. The choice of optimality criterion for solving the external problem is justified. 
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УДК 656.1                                                                      к.т.н. Прєснаков В.Ф. (ВІКНУ) 

к.т.н. Зінчик А.Г. (ВІКНУ) 

Марищук В.М. (ХМАК ПВ) 

 

МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ЗМІСТОМ ВІДНОВЛЕННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ 

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЧАСТИН І З’ЄДНАНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 
Розроблено методику графоаналітичної інтерпретації взаємозв’язку між ремонтними 

стратегіями і ефективністю відновлення автомобільних транспортних засобів. 

Ключові слова: графоаналітична інтерпретація, ефективність ремонтів. 

 

Разработано методику графоаналитической интерпретации взаимосвязи между 

ремонтными стратегиями и эффективностью восстановления  автомобильных транспортных 

средств. 

Ключевые слова: графоаналитическая  интерпретация, эффективность ремонтов. 
 

The method of graphic-analytical interpreting of the relationship between repair strategies and the 

effectiveness of the restoration of motor vehicles is developed. 

Keywords: graphic-analytical interpreting, effectiveness of the restoration. 

 

Вступ. Накладемо на керований процес додаткові вимоги, які природні з погляду 

практичної реалізації управління процесом поточного ремонту. Вони такі: 

а) шукана керована функція ефективності ремонтів KВ(x) повинна бути усюди 

монотонно спадаючою і повинна відноситься до того ж класу, що і некерована функція KВ(x) 

в інтервалі пасивного відновлення; 

б) шукана керована функція KВ(x) повинна задовольняти початковим умовам і 

граничній умові по допустимому рівню (значенню) цієї функції в заданій точці; 

в) шукана управляюча функція )(x  повинна бути регульованою виділеним  

матеріально-технічним ресурсом Q на підтримку досліджуваної АТ в працездатному стані. 

Виконання першої з перерахованих умов гарантує протікання процесу на кінцевому 

інтервалі пробігу автомобіля, що усуває звичне в літературі суперечність між реальною 

обмеженістю життєвого циклу виробу і моделями, вживаними на пів нескінченному 

проміжку [0, ). Виконання другої і третьої умов встановлює відповідність між ресурсними 

можливостями проведення ремонтних робіт і загальною стратегією відновлень на кожному 

конкретному ремонті. 

З метою задоволення цих вимог, приймемо, що в першому рівнянні системи коефіцієнт  
  є не числовим, а функціональним, тобто: 

,))( (
)(

1 xxa
dx

õdKâ                                                            (1) 

проте в кожній поточній точці досліджуваного процесу виконується умова 

,0)((x) 1  âxa                                                                (2) 

де в – числовий коефіцієнт;  

 x  - деяка, невідома поки функція, зв'язана ресурсом Q, що виділяється, на 

забезпечення ТО і проведення поточних ремонтів.  

З обліком (2) диференціальна система управління перетвориться до вигляду: 
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В результаті інтеграції системи виразів (3) і рішення другого рівняння відносно  (x) 

отримаємо наступне кінцеве рівняння управління поточними ремонтами: 

.

)
2

1ln()(

;
2

1)(

22

2













âõ

â

a
õ

âõ
õKâ


                                                 (4) 

 

Параметри системи (4) обчислюються таким чином. 

Параметр у визначається завданням необхідного рівня значення функції ефективності К 

в достатньо видаленій точці х1 експлуатації автомобіля так, що: 

К)x(KB 1
 .                                                     (5) 

Тоді з першого рівняння системи (4) отримаємо: 

 

2

1х

)К1(2
в


 .                                                                  (6) 

 

Вибір рівневого значення К доцільно проводити по шкалі переваги Харрінгтона. В цій 

шкалі межі допустимих значень відповідає  e
,К 1370  , причому фіксованим значенням 

напрацювання для автомобіля можна узяти х1=3 поблизу закінчення періоду У відносній 

стабілізації ремонтів. 

Отже, приймемо для автомобіля граничною умовою (5) таке:  3КВ =0,37. Тоді з виразу 

(6) знайдемо, що в цьому випадку в = 0,14, а областю існування управління – інтервал [0; 

3,779). Підкреслимо, що завданням граничної умови визначається і область існування 

управління, тому мотивований вибір відповідності (5) важливий. 

Параметр а2 знаходимо емпіричним шляхом за статистичними даними про відмови і  

ремонти, виходячи із співвідношення: 
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де N – об'єм вибірки виробів;  

kj – загальне число поточних ремонтів j-го автомобіля; 

ni – кількість основних агрегатів і вузлів j-го автомобіля, підданих прямим ремонтним 

діям при i-ом поточному ремонті (з частковим оновленням окремих деталей або без нього);  

mi - кількість основних агрегатів і вузлів j-го автомобіля підданих повному оновленню. 

Для автомобіля розрахунки по формулі (7) дають значення параметра а2, рівне 0,1108. 

З урахуванням отриманих значень параметрів модель управління ремонтами 

автомобіля прийме наступний вигляд: 

 

   








.07.01ln791.0

;07.01)(

2

2

xx

xxK B


.                                                        (8) 

 

В табл. 1 приведені розрахункові точки керованої функції ефективності ремонтів KВ(x) і 

функції управління  )(x . На рис.1 показані їх графіки. Там же, для порівняння, показаний 

графік некерованої функції KВ(x) (пунктирна лінія). 
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Таблиця 1 

Розрахункові точки управляючої функції автомобіля і керованої функції ефективності 

ремонтів 

 

 

 

)(x  

КВ(х) 

х 
х 

 
Рис. 1. Графіки функцій управління процесом поточних ремонтів 

 

Порівняння значень KВ(x) до управління поточними ремонтами, свідчать про зростання 

коефіцієнта відновлення, в середньому, на 10-12%. 

Помітимо, що управляюча функція введена вище співвідношенням, отже, в даній точці 

х повинна виконаються така загальна стратегія ремонту, при якій: 

),()07,01ln(791,0)( 2 xnxxm                                          (9) 

),()07,01ln(791,0)( 2 xnxxm   

),()07,01ln(791,0)( 2 xnxxm  де   xn  - число агрегатів (вузлів), підданих прямим 

ремонтним діям в точці х; 

)x(m  - число агрегатів (вузлів) повністю оновлених в цій же точці. 

В табл. 2 вказані відповідні розрахункові значення для тих, що задаються n=1, 2, 3, 4, 5, 

при цьому значення  пробігу приведені в сотнях тис. км. Значення m(n)  - на перетині рядків і 

стовпців, табл. 2. 

Таблиця 2 

Розрахунок агрегатів (вузлів), що піддаються повному оновленню залежно від числа 

агрегатів (вузлів), підданих прямому ремонту 

 

 
0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 

1 0 0 0 0 0 1 1 1 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

5 0 0 0 1 1 2 4 7 

 

Наочне геометричне уявлення про ефективність самої моделі управління дає 

порівняльна діаграма відмов, рис. 3.4, для керованого і некерованого процесів поточних 

ремонтів. Дана діаграма вийде таким чином. 

х 0 0,5 1 1,5 2,0 2,5 

)(x  0 0,014 0,057 0,135 0,260 0,455 

KВ(x) 1 0,982 0,930 0,842 0,720 0,562 

х 
n 
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Рис. 2. Послідовності раптових відмов на некерованому (а) і керованому (б) процесах 

відновлення 

 

На числовій осі Ох пробігу досліджуваної АТ наноситься послідовність відмов, що 

відповідають статистичним даним, отриманим в результаті експериментально-військової  

експлуатації. 

На паралельній їй осі Ох точку першої раптової відмови приймається з тим же 

значенням пробігу, що і за даними експлуатації, табл. 2; подальші точки в яких мають місце 

відмови визначаються по керованій функції ефективності КВ(х) з виразу (8). Ці точки 

будуємо на осі Ох, підсумовуючи попереднє напрацювання. Представимо висловлене більш 

детально. 

Таким чином, перша відмова відбулася при напрацюванні 1,122. Підставимо це 

значення в першу рівність системи рівнянь (8). 

Отримаємо прогнозне значення керованої функції КВ(х)=0,9118. По формулі (12) 

очікуваний пробіг  024,1912,0122,1912,0хх 12  . Отже точка х2 другої відмови 

знаходитися на відстані 2,146 від початків відліку. Підставимо це значення у вираз (8). 

Отримаємо КВ = 0,678, значить, точка х3 третьої відмови буде відстояти на відстані  

761,0х3   від точки х2 і на відстані 2,91 від початку відліку пробігу і так далі. 

З рис.3 видно, що управління  )(x  робить істотний вплив на структуру потоку відмов в 

інтервалі (0,3) пробігу виробу, вважати виконання  поточного ремонту економічно 

доцільним. На вказаному інтервалі, при існуючій системі поточних ремонтів відбулося п'ять 

відмов і супроводжуючих їх відновлень; при використовуванні керованої системи, 

представленої виразом (8) – слід чекати не більше трьох відмов. При цьому в першому 

випадку пробіг до третьої відмови складає величину Х=1,92021 сотень тис. км, в другому – 

має прогнозне значення, рівне величині: 
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,         (10) 

де х0 – напрацювання пробігу до 1-ої відмови і ремонту;  

1BK  - коефіцієнт відновлення в результаті виконання 1-го ремонту; 

2BK  - коефіцієнт відновлення в результаті виконання ефективності 2-го ремонту. 

Якщо прийняти, що як у разі некерованого процесу, х0 = 1,12, і підставити це значення 

у вираз (10), то отримаємо Х=2,91. Це в 1,5 рази перевищує пробіг в сталому режимі 

проведення поточних ремонтів. 

Якісна і кількісна зміна потоку відмов і помітне збільшення продуктивності виробів 

досліджуваної АТ по пробігу за наявності однакового об'єму виділених матеріальні кошти на 

виконання ремонтів досягається за рахунок раціоналізації використовування цих засобів. В 

даному випадку під раціоналізацією розуміється  їх витрачання, відповідно до управління, 

представленого виразу (8). 

Аналіз досвіду експлуатації АТЗ ЗСУ свідчить про те, що в існуючій системі ремонтів 

виділений ресурс використовується, головним чином, на виконання часткового оновлення 

виробу (придбання і заміну деталей і окремих функціональних елементів), а також на 

реалізацію агрегатного методу, при якому основні блоки (вузли) замінюються іншими, проте 
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не новими, а що пройшли середній або капітальний ремонти. Стратегія повного агрегатного 

оновлення застосовується неефективно, із запізнюванням, при значеннях пробігу, 

перевищуючі 300 тис. км пробігу, коли її використовування втрачає економічне значення і 

доцільність. Так, проведені на підставі виразу (8) дослідження, показують (табл. 3), що 

агрегатне оновлення необхідно починати значно раніше, при напрацюваннях 150 – 200 тис. 

км. З урахуванням того, що виділений при цьому ресурс на відновлення працездатності 

виробу виявляється повністю вичерпаним при пробігу 300 – 320 тис. км, ефект від реалізації 

управління  полягає в зменшенні числа відмов і збільшення тривалості міжремонтних 

пробігів в 1,3-1,5 рази (рис.3). Збільшення тривалості міжремонтних пробігів, у свою чергу, 

сприяє зростанню коефіцієнта технічного використовування досліджуваної АТ, в 

середньому, на 7-9% за рахунок скорочення  часу відновлення. 

Витрата ресурсу на моделі (1.8) процесу рівняння поточними ремонтами здійснюється 

через передавальну функцію  x , значення якої забезпечують виконання заданого 

співвідношення  в поточній точці даного інтервалу пробігу. Представимо зміст даної функції. 

Отримаємо: 

,0)(,
)(

)( 1 
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x
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                                                        (11) 

і значить (а1=1,166) отримаємо: 

  ,
)x07.01ln(

297,1
x

2
                                                         (12) 

В табл. 3 приведені розрахункові точки    xx ,  передавальної функції (12), на рис. 3. 

побудований її графік, пробіг вказаний в сотнях тис. км. Крива  x  - гіперболічного типу, 

усюди позитивна і монотонно спадаюча функція; осі координат є асимптотами її графіка. 

 

Таблиця 3 

Розрахункові значення передавальної функції поточних ремонтів  

 

х 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,75 

 x    73,45 13,78 7,57 3,95 2,26 1,30 0,31 

 

Фізичне значення передавальної функції в процесі управління змістом поточного 

ремонту полягає в тому, що вона в будь-якій поточній точці випадкового пробігу х до 

можливої раптової відмови регулює витрату первинного ресурсу Q виділених матеріальні і 

грошові кошти на виробництво ТО і Р. При цьому використовується саме така частка 

ресурсу, яка необхідна і достатня для реалізації управління поточними ремонтами, 

представленого виразом (8). 

Враховуючи характер зміни функції  x , представленої на рис. 3, можна в цьому 

випадку прийняти в першому наближенні, що: 

 x

x

e)x(Q 


 ,                                                               (13) 

де )x(Q  - функція витрати ресурсу, що визначає собою частку ресурсу в поточній точці 

х пробігу від первинного його об'єму 1)0(Q   в початковій очці х=0;  x - значення 

передавальної функції в точці х.  

Врахуємо вираз (12) у вираз (13) і виконаємо перетворення, отримаємо вираз функції 

витрати ресурсу: 
х77110348,02 )х07,01()x(Q  .                                              (14) 

На рис. 3 побудований графік функції   xQ  відповідний виразу (14). 

Аналіз табличних даних табл. 2 – 4) і графіків, рис.1 – 3, показує, що на запропонованій 

моделі управління ТР і постуліруємо законі витрати ресурсу (14) велика ефективність 
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відновлення в порівнянні з поточними ремонтами без управляючої дії досягається за рахунок 

реалізації профілактичних заходів в період пасивного відновлення, а також за рахунок 

попереджуючого застосування стратегії повного агрегатного оновлення при 150 – 250 тис. 

км пробігу. Цими діями, як вже було відзначене, змінюється структура потоку відмов 

виробу, а отже збільшується значення коефіцієнта технічного використання. 

 

 

)x(Q  

х 

 
Рис. 3. Графік витрати ресурсу матеріальних засобів, виділених на ТЕ і поточні 

ремонти  

 

Таким чином, у цій статті дано загальне графоаналітичне представлення, та отримані 

математичні моделі процесу управління змістом поточних ремонтів, які дозволяють 

розробити рекомендації відносно раціональних періодів їх проведення. 
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ЕНТРОПІЙНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ПІЛОТІВ 

 
Запропоновано процедуру оцінки рівня підготовки пілотів на основі ентропійного підходу.  

Ключові слова: оцінка, підготовка пілотів, ентропійний підхід. 

 

Предложена процедура оценки уровня подготовки пилотов на основе энтропийного 

подхода. 

Ключевые слова: оценка, подготовка пилотов, энтропийный подход. 

 

Рilot training level assessment procedure based at entropic method is suggested.  

Keywords: assessment, pilot training, entropic method 

 

Постановка проблеми. Не зважаючи на впровадження сучасних технологій, постійне 

вдосконалення технічних засобів навчання, зокрема авіаційних тренажерів, питання 

підвищення якості підготовки пілотів цивільної авіації залишається актуальним [1]. При 

цьому надзвичайно актуальним є питання оптимізації розподілу часу між тренажерною та 

льотною підготовкою за критеріями мінімізації матеріальних або (та) часових ресурсів 

підготовки. 

Для контролю процесу навчання, обґрунтованого підбору найбільш ефективних 

методів та засобів навчання, корегування методики навчання в реальному масштабі часу, 

постає необхідність в прогнозуванні рівня його якості. Тому актуальною проблемою для 

розвитку системи кадрового забезпечення авіаційної галузі є прогнозування рівня якості 

навчання при сумісному використанні льотної та тренажерної підготовки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В існуючих публікаціях для прогнозування 

якості навчання використовуються різноманітні підходи. В [2, 3] для вирішення вказаного 

завдання запропоноване використання методу експертних оцінок. Разом з тим, як вказано в 

[1], недоліком цього підходу є слабкі можливості прогнозування рівня навченості, внаслідок 

складності врахування великої кількості факторів, що впливають на якість навчання.  

В [4] при побудові багатовимірних моделей процесу навчання віддається перевага 

психологічним аспектам та недостатньо враховується ресурсний фактор. В [2, 3] розглянуто 

задачі прогнозування процесів навчання з урахуванням фактору використання ресурсів. В [5] 

розглядаються моделі окремих складових процесу навчання. При цьому в зазначених 

публікаціях вказується, що якість навчання пропорційна витраченим ресурсам, що відповідає 

лінійній моделі. 

Разом з тим, як зазначено в [1], найбільш адекватною є S-подібна залежність якості 

навчання від витрачених ресурсів. Це пояснюється тим, що лінійні моделі не враховують 

вплив невідповідності базисної підготовки слухача рівню, який дозволяє засвоювати знання 

та не описують ситуації, коли ресурси витрачаються, а рівень якості навчання залишається 

практично нульовим. До того ж, в лінійних моделях не моделюється ситуація з подальшим 

використанням ресурсів, коли можливе досягнення якості, більше від нормативної 

максимальної. 

В [1] вказано, що параметри S-подібної залежності можуть визначатися на основі 

статистичних даних. Разом з тим, велика кількість неконтрольованих факторів, що 

впливають на процес навчання та складність їх оцінки, значно ускладнює процес 

знаходження цих параметрів внаслідок необхідності врахування всіх можливих комбінацій 

цих факторів. За таких умов, широкого розповсюдження набуло використання ентропійного 

підходу, що дозволяє отримати оцінку середньої ймовірності прийняття рішення в умовах 

значної кількості неконтрольованих факторів та значень, яких вони можуть набувати [6].  

Метою статті є розповсюдження ентропійного підходу на задачу оцінки рівня 

підготовки пілотів. 
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Викладення основного матеріалу. Вибір співвідношення часу льотної та тренажерної 

підготовки для оптимізації витрат ресурсів відноситься до задач з декількома цільовими 

функціями, які можуть бути суперечливими та досягати максимуму в різних точках множини 

альтернатив. Рішення таких задач не можливе без синтезу ефективної та придатної для 

практичного застосування багатовимірної моделі, яка характеризує залежність рівня 

підготовки пілотів від стратегії управління навчанням. 

В ідеальному випадку вибір оптимальної стратегії управління підготовки пілоту U  

забезпечує число  UGG  , яке характеризує ефективність підготовки пілоту. Разом з тим, 

наявність неконтрольованих факторів x , які враховуються в формальній математичній 

моделі підготовки, веде до залежності показника ефективності не лише від вибраної стратегії 

підготовки, а й від x , тобто  xUGG , . При цьому як вибрана стратегія управління так й 

показник ефективності підготовки пілотів будуть функціями неконтрольованих факторів.  

Наявність неконтрольованих факторів призводить до невизначеності при оцінці рівня 

підготовки пілотів на основі вибраної стратегії. При цьому, значна кількість 

неконтрольованих факторів та їх можливих значень значно ускладнює процес знаходження 

середнього значення показника ефективності внаслідок необхідності перебору всіх 

можливих варіантів комбінацій значень неконтрольованих факторів. Тому для оцінки рівня 

підготовки пілоту з врахуванням неконтрольованих факторів доцільним є використання 

ентропійного підходу, який дозволяє подолати проблему великої кількості можливих 

варіантів комбінацій неконтрольованих факторів. 

При проведенні навчання на основі вибраної стратегії, пілот досягає певного рівня 

підготовки. При цьому, вибрана стратегія може призвести до одного із N  рівнів підготовки. 

Нехай в побудованій моделі навчання враховується неконтрольований фактор kx , що може 

приймати J  дискретних значень (градацій). 

Ентропію рішення про рівень підготовки iL , за умови визначення j -ої градації k -го 

неконтрольованого фактору, будемо знаходити як: 
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 ,                                          (1) 

де  
kji xLp /  – умовна ймовірність знаходження пілота на i -му рівні підготовки (що 

може бути досягнутий при застосуванні вибраної стратегії управління) за умови визначення 

j -ої градації k -го неконтрольованого фактору;   Jj ,1 ;    Ni ,1 . 

Застосовуючи формулу Байєса для визначення умовної ймовірності  
kji xLp / , 

отримаємо    
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/  ,   де  iLp  – апріорна ймовірність досягнення i -го 

рівня підготовки пілота при застосуванні вибраної стратегії управління; 
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/  – ймовірність появи j -ої градації k -ого неконтрольованого 

фактору в усіх рівнях підготовки, що можуть бути досягнуті при застосуванні вибраної 

стратегії управління; 

 
ikj Lxp /  – умовна ймовірність появи j -ої градації k -ого неконтрольованого фактору 

в рівні підготовки iL  при застосуванні вибраної стратегії управління. 

Після підстановки останнього виразу в (1) формула для розрахунку ентропії рішення 

про рівень підготовки пілота при врахуванні j -ої градації k -ого неконтрольованого фактору 

за умови застосування вибраної стратегії управління буде мати вигляд  
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Для одержання ентропії рішення слід знайти суму значень величин  kji xLH /  по всіх 

градаціях з вагами, пропорційними ймовірності появи кожної градації, тобто  
kjxp . Тоді  
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                                    (3) 

де      
ikjikji LxpLpxLp /,  . 

Відповідно до [6], кількість інформації про рівень підготовки пілота за умови 

застосування вибраної стратегії управління, при визначенні k -ого неконтрольованого 

фактору, може бути знайдена як: 

     kk xLHLHLI /0  ,                                                        (4) 

де  LH0  – початкова ентропія рішення про рівень підготовки пілота при застосуванні 

вибраної стратегії управління. 

Значення початкової ентропії рішення будемо знаходити за виразом  

     iN

N

i
i LpLpLH log

1
0 



 .                                                        (5) 

При відсутності статистичних зв’язків між розвідувальними ознаками, кількість 

інформації про рівень підготовки пілота за умови визначення n  неконтрольованих факторів 

буде визначатись за виразом 

   



n

k

k LILI
1

,   
де nk ,1 .                                                          (6) 

Значення кількості інформації про рівень підготовки пілота  LI íåîáõ , що необхідно 

отримати при визначенні неконтрольованих факторів для забезпечення необхідної середньої 

ймовірності прийняття хибного рішення про рівень підготовки пілота  Lp íåîáõ

e  визначаємо 

як 

     LHLHLI íåîáõíåîáõ  0 ,                                                    (7) 

де  LH íåîáõ  – необхідне значення ентропії рішення про рівень підготовки пілота, що 

визначається за виразом 

            LpLpLpLpLH íåîáõ

e

íåîáõ

e

íåîáõ

e

íåîáõ

eíåîáõ  1log1log( 22 . 

Разом з тим, як зазначено в [7], між середньою ймовірністю прийняття хибного 

рішення, та середньою умовною ентропією рішення однозначного зв’язку не існує. Тому 

   LILI необх  є необхідною, але не достатньою умовою для того, щоб забезпечити 

необхідну ймовірність прийняття правильного рішення про рівень підготовки пілота. Так, 

якщо приймається рішення про один з двох рівнів підготовки пілота, то для того, щоб при 

визначенні значень певних неконтрольованих факторів однозначно гарантувалось необхідне 

значення середньої ймовірності прийняття хибного рішення достатньо, щоб виконувалась 

умова  

               LpLpLpLpLpLxLI íåîáõ

e

íåîáõ

e

íåîáõ

e

íåîáõ

e

íåîáõ

eíåîáõ 21log1logI/ 22  .(8) 
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Для доказу достатності виконання цієї умови скористаємося відомими виразами для 

точних верхніх і нижніх границь середньої умовної ентропії  xLH /  при заданій середній 

ймовірності прийняття хибного рішення  Lpe . Ці вирази відповідно до [7], для випадку 

2N  можна представити у вигляді 

 

           ,1log1log/sup 22 LpLpLpLpxLH eeee                                        (9) 

   .2/inf LpxLH e                                                                   (10) 

 

На основі (10) умову (8) можна представити у вигляді 

       LpLHxLILI íåîáõ

eíåîáõíåîáõ 2/  .                                                (11) 

Або 

   .2/ LpxLH необх

e                                                                  (12) 

 

Покажемо, що при виконанні цієї умови    LpLp íåîáõ

ee  . Так, насправді, припустивши 

протилежне, тобто, що    LpLp íåîáõ

ee   на основі виразу (10) отримаємо 

   .2/inf LpxLH íåîáõ

e                                               (13) 

Проте дана умова суперечить умові (12). Отже, достатність умови (8) доведено. 

Таким чином, забезпечення необхідної кількості інформації про рівень підготовки 

пілота є необхідною, але не достатньою умовою прийняття рішення про рівень підготовки з 

необхідною середньою ймовірністю прийняття хибного рішення. Для того, щоб забезпечити 

необхідне значення середньої ймовірності прийняття хибного рішення    LpLp необх

ee   

достатньо, щоб виконувалась умова (8).  

Висновки. Таким чином, в статті запропоновано процедуру, яка на основі ентропійного 

підходу дозволяє отримувати оцінку рівня підготовки пілотів з врахуванням значень 

неконтрольованих факторів, що можуть виникнути в процесі підготовки. Процедура 

дозволяє забезпечити отримання оцінки в умовах великої кількості неконтрольованих 

факторів та їх значень. Виконання доведеної достатньої умови гарантує прийняття рішення 

про рівень підготовки з необхідною середньою ймовірністю. 

Подальші дослідження слід присвятити розробці методики визначення необхідного 

мінімального набору неконтрольованих факторів, які необхідно враховувати для прийняття 

рішення про рівень підготовки пілотів з необхідною ймовірністю. 
 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Савінов О. М. Моделювання та управління якістю підготовки авіаційних фахівців / О. М. 

Савінов. – К. : Вид-во Нац. Авіа. Ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 172 с. 

2. Бешелев С. Д. Математико-статистические методы экспертных оценок / С. Д. Бешелев, Ф. Г. 

Гурвич. – М. : Статистика, 1980. – 263 с. 

3. Саати Т. Модели конфликтных ситуаций / Т. – М. : Советское радио, 1977. – 304 с. 

4. Аткинсон Р. Введение в математическую теорію обучения / Аткинсон Р., Бауэр Г., Кротерс 

Э. – М. : Мир, 1969. – 486 с. 

5. Федорук П. І. Графо-автоматна модель адаптивної системи дистанційного навчання та 

контролю знань / Федорук П. І. // Математичні машини і системи. – 2006. – № 4. – С. 144-154. 

6. Анисимов Б. В. Распознавание и цифровая обработка зображений : учеб. пособ. для 

студентов вузов / Б. В. Анисимов, В. Д. Курганов, В. К. Злобин. – М. : Высшая школа, 1983. – 295 с. 

7. Файнзильберг Л. С. Математические методы оценки полезности диагностических признаков. 

Монография / Л. С. Файнзильберг – К. : Освіта України, 2010. – 152 с.  

 

Рецензент: д.т.н., проф. Лєнков С.В. 



 114 

УДК 615.47.03-056.262                                                                      Сантоний В.И. (ОНУ) 

д.ф.-м.н., проф. Лепих Я.И. (ОНУ) 

 к.т.н. Будиянская Л.М. (ОНУ) 

Иванченко И.А. (ОНУ) 

д.т.н., проф. Ленков С.В. (ВИКНУ) 

 

УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ 

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ 

 
Наведено аналіз технічних рішень електронних пристроїв і систем, призначених для 

просторової орієнтації інвалідів по зору. Описано методи виявлення перешкод різних типів, 

застосування яких для побудови електронної тростини поліпшить адаптацію інваліда по зору в 

результаті комбінування контактного й дистанційного методів контролю шляху проходження. 

Запропонований «тіньовий» метод виявлення перешкод. 

Ключові слова: сенсор, випромінювач, фотоприймач, тріангуляційний метод, локаційний 

метод, дистанція виявлення. 

 
Приведен анализ технических решений электронных устройств и систем, 

предназначенных для пространственной ориентации инвалидов по зрению. Описаны методы 

обнаружения препятствий различных типов, применение которых для построения 

электронной трости улучшит адаптацию инвалида по зрению в результате комбинирования 

контактного и дистанционного методов контроля пути следования. Предложен «теневой» 

метод обнаружения препятствий. 

Ключевые слова: сенсор, излучатель, фотоприёмник, триангуляционный метод, 

локационный метод, дистанция обнаружения. 

 
The analysis of technical decisions of electronic devices and the systems intended for spatial 

orientation of invalids on sight is resulted. Methods of detection of obstacles of the various types which 

application for construction of an electronic cane will improve adaptation of the invalid on sight as a 

result of a combination of a contact and remote quality monitoring of a transit are described. The 

"shadow" method of detection of obstacles is offered. 

Keywords: sensor control, radiator, photodetector, triangulable method, location method, detection 

distance. 
 

Введение. Анализ материалов интернет статей основных порталов [1- 9] для людей с 

ограниченными возможностями показал, что в настоящее время для улучшения 

пространственной ориентации инвалидов по зрению развиваются три основных технических 

направления: 

1. Создание видеосистем, которые анализируют и преобразуют видеоинформацию в 

направлении движения незрячего человека в 3D звуковую картину [1,2]. 

2. Использование современных GPS навигационных спутниковых систем для 

озвучивания места нахождения и направления перемещения инвалида по зрению. 

3. Создание электронных тростей, оснащённых сенсорами препятствий, которые 

позволяют обнаруживать опасные участки пешеходного коридора и формируют 

предупреждающие сигналы [4,5]. 

Видеосистемы пространственной ориентации инвалидов по зрению с программным 

анализом изображений находятся в настоящее время на стадии отработки 

экспериментальных образцов, требующих существенного улучшения, как программных 

продуктов, так и массогабаритных характеристик самих устройств.  

На рынке появились GPS навигаторы, а так же мобильные телефоны, оснащённые GPS 

навигаторами, программное обеспечение которых ориентировано на незрячих пользователей 

[3].  
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Разработаны опытные образцы электронных тростей, использующие ультразвуковые 

или оптические методы обнаружения препятствий, однако заложенные в их основу 

алгоритмы обработки информации недостаточно эффективны. 

Теоретически все используемые методы выявления препятствий, расположенных на 

пути следования незрячего человека, должны существенно улучшать его ориентацию в 

незнакомой обстановке. Практика испытаний и использования существующих разработок 

выглядит пока иначе.  

Многие незрячие участники экспериментов жалуются на то, что освоение, например, 

видеосистем формирующих объёмную звуковую картину даётся с большим трудом и требует 

длительных тренировок. Акустические сигналы заглушают важную для слепых внешнюю 

звуковую информацию, например шум приближающегося автомобиля. Габаритные размеры 

видеосистем и их расположение привлекают нежелательное внимание к незрячему человеку. 

Спутниковые GPS навигаторы дают общее представление о районе, месте нахождения 

и направлении движения инвалида по зрению и могут быть использованы только во 

второстепенных дополнительных сервисных узлах устройств. 

На рынке представлены также многофункциональные электронные трости [8,9], 

оснащенные значительным количеством регистрирующих систем с широким полем зрения, с 

дальностью обнаружения препятствий равным 5метрам и более, с большим набором 

предупреждающих акустических сигналов и прочими дополнениями. Однако 

многофункциональность электронной трости не всегда оправдана. Частое появления в поле 

зрения устройства различных мелких и крупных препятствий, а так же боковых, 

расположенных вне зоны пешеходного коридора, может вызвать постоянное тревожное 

звучание, требующее повышенного внимания и приводящее к быстрой утомляемости и 

замедлению реакции, что в итоге приводит к отказу от устройства. Многофункциональность 

приводит, кроме того, к удорожанию изделия. 

Устройства локационного типа, так называемые «виртуальные трости» носимые в руке 

[6,7], осуществляют измерение расстояния до точки на поверхности препятствия 

расположенного в пределах пешеходной дорожки. Сканирование пространства пешеходного 

коридора по ходу движения, производится перемещением прибора вверх-вниз и из стороны в 

сторону. На выходе устройства формируется звуковой сигнал, частота которого меняется в 

зависимости от изменения расстояния. Основным недостатком таких устройств по мнению 

незрячих людей является слабое представление о расположении на поверхности пешеходной 

дорожки препятствия, до которого проводится текущее измерение. 

В данной ситуации без одновременного использования обыкновенной пассивной 

трости не обойтись. Основная её функция – заблаговременно, на расстоянии одного, двух 

шагов по направлению движения, механическим ощупыванием выявить препятствия. Однако 

при маятниковом способе обследования тростью пешеходной дорожки, которым во многих 

ситуациях пользуются незрячие люди, так же возможны пропуски краёв ям, открытых люков 

или выступающих препятствий, что может привести к травмам. 

Поэтому усилия разработчиков по оснащению традиционной «белой» трости незрячего 

человека устройствами, позволяющими исключить пропуски опасных участков пешеходной 

дорожки в ближней зоне, наиболее востребованы. К сожалению таких недорогих устройств, 

получивших массовое признание и широкое распространение, на рынке нет. 

Разработка и анализ оптико-электронного устройства. Нами предлагается 

оснащение традиционной «белой» трости незрячих и слабовидящих людей оптико-

электронным сенсором, улучшающим пространственную ориентацию при самостоятельном 

передвижении в незнакомой или изменяющейся обстановке. 

Рассмотрим условия ориентации незрячего человека. По данным испытаний 

пешеходная дорожка, по которой движется незрячий человек, имеет ширину несколько 

большую, чем удвоенная ширина стопы и равна в среднем 0,3 метра. Дистанция 

обнаружения опасных препятствий в направлении движения должна быть в два раза больше 
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средней длины шага, но не более полутора метров, чтобы в потоке людей не создавать 

ложной тревоги и не привлекать дополнительного внимания к незрячему человеку.  

Сенсоры, которыми необходимо оснастить трость, должны регистрировать препятствия 

пешеходного коридора, по которому движется незрячий человек, в двух плоскостях: 

- в горизонтальной, имеющей разного рода провалы поверхности пешеходной дорожки 

сравнимые по размерам с половиной ширины стопы и более, глубиной 5 см и более; 

- в вертикальной, имеющей выступающие над поверхностью пешеходной дорожки 

предметы, с поперечными размерами более 1 см и высотой более 5 см. 

  
Рис. 1. Обобщенная схема движения инвалида по зрению: 

 1 -  точка касания концом трости поверхности пешеходной дорожки;  

 2 - траектория перемещения конца трости; 

 3 - зона предварительного обнаружения провалов; 

 4 - проекция поля зрения оптической системы сенсора на поверхности пешеходной 

дорожки 

 

Для реализации сенсоров, работающих в указанных выше условиях, наиболее 

подходящими являются оптические методы обнаружения препятствий, поскольку они 

обладают необходимой пространственной разрешающей способностью, защитой от 

акустических и электромагнитных помех, минимальными массогабаритными 

характеристиками приёмных и передающих узлов и малым энергопотреблением. По степени 

предупреждения травматизма наиболее ответственным является сенсор обнаружения 

провалов.  

Обобщенная схема движения инвалида по зрению вдоль пешеходной дорожки, зона 

обнаружения сенсора, а так же построенная на основании натурных испытаний траектория 

перемещения конца трости приведены на рис. 1.  

Точность измерения глубины провала должна быть не хуже 1см.  

При передвижении незрячие люди пользуются тростью в наклонном положении. Ручка 

трости находится в прямо опущенной руке, а конец наклонённой трости переставляется в 

точку, где окажется нога при следующем шаге. Обычно трость наклонена к плоскости 

пешеходной дорожки под углом 65…70
о
. 



 117 

Регистрация провалов осуществляется путём измерения расстояния от сенсора, 

расположенного в верхней части трости, до участка поверхности пешеходной дорожки в 

зоне обнаружения.  

Измерять расстояние можно либо триангуляционным проекционно-геометрическим 

методом, используя для формирования необходимого поля зрения сенсора матричный 

излучатель или фотоприёмник, либо локационным методом, используя сканирование 

поверхности пешеходной дорожки (рис.1в). 

Схема триангуляционного метода измерения глубины провала пешеходной дорожки 

представлена на рис. 2. 

  
Рис. 2. Схема триангуляционного метода измерения глубины провала пешеходной 

дорожки 

1 – трость; 

2 – поверхность пешеходной дорожки; 

3 – излучатель; 

4 – фотоприёмник; 

5 – провал поверхности пешеходной дорожки; 

Lи  – расстояние от конца трости до излучателя; 

Lп  – расстояние от конца трости до фотоприёмника; 

Lк - расстояние от нормальной проекции излучателя до точки касания концом трости 

поверхности дорожки; 

Lо – расстояние от точки касания концом трости поверхности дорожки до центра 

окружности пятна излучателя на её поверхности; 

H – глубина провала; 

f – фокусное расстояние объектива фотоприёмника; 

ΔS – расстояние смещения изображения пятна излучателя по площадке фотоприёмника 

при перемещении пятна излучателя с поверхности дорожки в провал; 

ά – угол между осью трости и нормалью к поверхности дорожки; 

β – угол между оптической осью излучателя и нормалью к поверхности дорожки; 

γ - угол между нормалью к поверхности дорожки и оптической осью объектива 

фотоприёмника при визировании центра пятна излучателя на поверхности дорожки; 
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φ – угол между нормалью к поверхности дорожки и оптической осью объектива 

фотоприёмника при визировании центра пятна излучателя  в провале; 

ψ – угол между положениями оптической оси объектива фотоприёмника при 

перемещении пятна излучателя с поверхности дорожки в провал. 

Определение величины смещения изображения пятна излучателя по площадке 

фотоприёмника при его перемещении с поверхности дорожки в провал производится в 

следующей последовательности.  

Определяется угол между двумя положениями оптической оси объектива 

фотоприёмника при визировании светового пятна излучателя на поверхности дорожки и в 

провале и для известного фокусного расстояния объектива фотоприёмника вычисляется 

перемещение изображения пятна излучателя в фокальной плоскости.  

Величины Lи, Lп, Lк, Lо, f  определены конструкцией. По вычисленным величинам двух 

катетов прямоугольных треугольников ABC и ADE определяются величины углов γ и φ 

соответственно. 

Приведенные ниже геометрические соотношения позволяют вычислить величину 

смещения изображения пятна излучателя по площадке фотоприёмника при его перемещении 

с поверхности дорожки в провал: 
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Исходя из приведенных расчётных геометрических соотношений, для значений 

Lи=1,0м; Lп=0,2м; Lк =0,45м; Lо =0,25м; H=0,05м; f=0,01м=10мм определяются технические 

требования к радиоэлементам и устройству в целом. Смещение изображения пятна 

излучателя по площадке фотоприёмника при этом составит ΔS=0,57мм.  

Необходимой разрешающей способностью для регистрации перемещения изображения 

пятна излучателя по площадке фотоприёмника ΔS с точностью не хуже 0,05мм обладают 

только ПЗС - матрицы с размерами пикселя 0,02х 0,02мм. 

Построчный анализ изображения ПЗС - матрицы позволяет проводить вычисление 

глубины провала пешеходной дорожки в каждом из участков поля зрения сенсора. При 

превышении заданного значения глубины провала формируется предупреждающий звуковой 

сигнал. За счёт избыточного количества строк ПЗС-матрицы измерения можно проводить 

при изменении наклона трости до ±15
о
. 

Формирование поля зрения сенсора, состоящего из отдельных расположенных рядом 

участков, изображённого на рис.1б, реализуется при помощи группы излучателей с 

однолинзовыми объективами. 

Основными недостатками метода являются сложность юстировки оптической системы 

сенсора, сложность реализации адаптивного алгоритма обработки сигнала ПЗС – матрицы, а 

так же слабая защита от импульсных оптических помех и интенсивных фоновых засветок. 

С целью преодоления этих недостатков и упрощения схемно-конструкторской 

реализации сенсора нами предложен «теневой» метод регистрации провалов поверхности 

пешеходной дорожки. Основным отличием данного метода от выше описанного является 

замена процесса измерения глубины провала фиксацией его наличия либо отсутствия в 

любом из участков поля зрения сенсора. Такая замена позволила в качестве фотоприёмника 

использовать линейку фотодиодов вместо ПЗС - матрицы, что существенно упрощает 

схемно-конструкторскую реализацию устройства.  



 119 

Защита от импульсных и фоновых оптических помех осуществлена за счёт применения  

ВЧ - модуляции интенсивности оптического зондирующего сигнала с последующим 

синхронным детектированием принятого отражённого сигнала.  

Наличие провала определяется по выходу из поля зрения многоэлементного 

фотоприёмника одного или нескольких световых пятен излучателя в результате попадания в 

зону затенённую кромкой провала. Схема метода приведена на рис. 3. 

  
Рис. 3. Схема «теневого» метода регистрации провалов поверхности пешеходной 

дорожки 

1 – трость; 

2 – поверхность пешеходной дорожки; 

3 – излучатель; 

4 – фотоприёмник; 

5 – провал поверхности пешеходной дорожки; 

6 – зона поля зрения фотоприёмника, затенённая кромкой провала, в которой  

невозможна регистрация зондирующего сигнала излучателя; 

Lк – расстояние от нормали к поверхности пешеходной дорожки положения излучателя 

до точки касания концом трости поверхности пешеходной дорожки; 

Lо – расстояние от точки касания концом трости поверхности пешеходной дорожки до 

кромки провала; 

Lи  – расстояние от конца трости до излучателя; 

Lп  – расстояние от конца трости до фотоприёмника; 

Lт – протяжённость зоны поля зрения фотоприёмника, затенённой кромкой провала; 

H – глубина провала;  

D – диаметр светового пятна излучателя на поверхности пешеходной дорожки. 

ά – угол между осью трости и нормалью к поверхности дорожки; 

β – угол между оптической осью излучателя и нормалью к поверхности дорожки 

 

Для повышения разрешающей способности метода излучатель сенсора устанавливается 

на максимальном расстоянии от конца трости.  

Обнаружительная способность метода определяется зависимостью между расстоянием 

от конца трости до фотоприёмника Lп, удалённостью провала Lо,  длиной образующейся 

теневой зоны Lт и глубиной провала H.  

Для искомой глубины провала протяжённость теневой зоны, кромка которой 

полностью экранирует световое пятно излучателя в поле зрения фотоприёмника, 
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определяется положением фотоприёмника над поверхностью пешеходной дорожки из 

соотношений: 
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Минимальная протяжённость теневой зоны : 
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Для значений Lи=1,0м; Lп=0,2м; Lк =0,45м; Lо =0,25м; H=0,05м минимальная 

протяженность теневой зоны составляет Lт=0,09м и соответственно расстояние от конца 

трости до фотоприёмника Lп=0,217м. 

Для регистрации предметов, выступающих над поверхностью пешеходной дорожки, 

сенсор оснащён вторым каналом фотоприёма, поле зрения которого образует с излучателем 

канала регистрации провалов зону обнаружения, представленную на рис. 4. 

  
Рис. 4. Схема метода обнаружения препятствий в вертикальной плоскости пешеходного 

коридора 

1 – трость; 

2 – поверхность пешеходной дорожки; 

3 – многоэлементный излучатель канала регистрации провалов; 

4 – фотоприёмник; 

5 – зона обнаружения вертикальных препятствий сенсора; 

6 – препятствие в вертикальной плоскости пешеходного коридора. 

 

Поперечный размер зоны обнаружения сформирован веером примыкающих друг к 

другу лучей излучателя и равен ширине пешеходной дорожки.  

Такая зона обнаружения сенсора позволяет регистрировать основания вертикальных 

препятствий минимальной высоты. Расстояние обнаружения  не зависит от отражающих 

свойств поверхности препятствия, как при амплитудном методе регистрации, что позволяет 

исключить появление сигнала ложной тревоги от поверхностей с высоким коэффициентом 

отражения, находящихся на значительном удалении. При попадании в зону обнаружения 

основания вертикального препятствия формируется предупреждающий звуковой сигнал в 

тональности, отличной от сигнала регистрации провала. 

Измерение расстояния до поверхности препятствия пешеходного коридора возможно 

проводить локационным фазовым методом в соответствии с соотношением [  ] 

)]2/([)]2/([ fcL  , 



 121 

 

где: L – измеряемое расстояние; Δφ – сдвиг фазы между гармоническим ВЧ сигналом 

модуляции интенсивности лазерного излучения и сигналом фотоответа;  

с – скорость света в воздухе; ƒ – частота модуляции зондирующего оптического 

сигнала. 

Фазовый сдвиг между излучённым и принятым отраженным сигналами образуется за 

счёт временной задержки при распространении света до поверхности препятствия и обратно. 

Формирование поля зрения сенсора, проекции которого на поверхности пешеходной 

дорожки представлены на рис.1б и рис. 1в производится одним из ниже перечисленных 

способов: 

Электромеханическое сканирование.  

При помощи электромеханического зеркального сканатора сфокусированное световое 

пятно лазерного излучателя перемещается от одного края дорожки до другого и обратно, а 

диаметр поля зрения оптической системы фотоприёмника равен ширине пешеходного 

коридора (рис.1в); 

Электронное сканирование. 

Вся ширина пешеходного коридора в поле зрения сенсора разбивается на отдельные 

примыкающие друг к другу участки, до каждого из которых последовательно производится 

измерение величины расстояния. Формирование отдельных участков поля зрения сенсора 

(рис.1б) осуществляется за счёт применения в канале фотоприёма линейки p-i-n фотодиодов 

S8558 фирмы Hamamatsu. 

В обоих случаях определяется среднее значение измеряемого расстояния и при 

регистрации его отклонения на заданную величину, в большую или в меньшую стороны, 

формируется сигнал « Провал» или сигнал «Вертикальное препятствие» соответственно. 

Изменение наклона трости к поверхности пешеходной дорожки не вызывает ложной 

тревоги вследствие использования плавающего значения среднего измеряемого расстояния. 

Выводы. Разработанное устройство относится к новому поколению приборов медико-

биологического назначения, способно дистанционно оценить состояние дороги, с точностью 

1 см обнаружить и различить опасные пешеходные препятствия двух типов: 1- выступы, 

стены, бордюры, стержни; 2- провалы в земной поверхности. 

Оптико-электронное устройство трости работает в ближней инфракрасной области  

спектра, безопасной для пользователя и позволяет частично компенсировать недостатки 

зрения, облегчает передвижение и пространственное ориентирование незрячих людей. 
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ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ УЗГОДЖЕННЯ ВИМОГ ДО НАДІЙНОСТІ  

ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ОРГАНІЗАЦІЯМИ КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ 
 

Приводиться аналітичне рішення класичної багатомірної задачі Клопера-Пірсона, яке 

вперше дозволяє в явному вигляді вирішити задачу планування обсягу іспитів послідовно-

паралельних систем телекомунікацій та узгодити вимоги до надійності при проведенні 

підприємствами зв’язку профілактичних заходів. 

Ключові слова: послідовно-паралельна система, надійність, телекомунікації, резервний 

канал. 

 

Driven analytical solution of the classical multidimensional problem Klopera-Pearson, which 

allows for the first time explicitly solve the problem of scheduling exams serial-parallel systems, 

telecommunications and agree requirements for reliability during communication companies preventive 

measures 

Ключевые слова: последовательно-параллельная система, надежность, 

телекоммуникации, резервный канал. 

 

In the article the analytical decision of classical multidimensional problem Klopera-Pearson which 

allows to solve for the first time a problem of planning of volume of examinations of series-parallel 

systems of telecommunications is resulted and to coordinate requirements to reliability at carrying out by 

telecommunications agencies of preventive measures. 

Keywords: series-parallel system, reliability, telecommunications, the reserve channel. 

 

Вступ та постановка проблеми. До необхідності аналітичного рішення багатомірної 

задачі Клопера-Пірсона [1] приводять випадки сугубо практичного характеру, наприклад, 

оцінка з необхідною точністю показників надійності засобів телекомунікацій за результатами 

їх періодичних іспитів і перевірок, планування об'ємів переданої інформації в залежності від 

надійності окремих об'єктів мережі зв'язку і т.п. Найбільш часто такі перевірки проводять 

при аналізі надійності резервних каналів та об‘єктів. Розглянемо саму задачу і її рішення.  

На практиці [2] системи телекомунікацій звичайно мають послідовно-паралельну 

структуру (рис.1,а) і складаються з m об'єктів, що містять ij елементів. Відзначимо, що при 

ij=1 у кожному з об'єктів, маємо послідовну систему (рис.1,б).  
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Рис. 1 
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Позначимо подію, що складається в успішному функціонуванні j-го елемента в i-м 

блоці як Aij, і  ij ijP P A   ймовірність події Aij. Тоді, у випадку незалежності подій Aij, 

ймовірність P  успішного функціонування системи телекомунікацій з послідовно-

паралельною структурою визначається виразом:  

 
1 1 11

1 1
i im m

ij ij

i i jj

P P A P
 

  

   
      

  
    . (1) 

При послідовній структурі позначимо через Ai подію, що складається в успішному 

функціонуванні i-го елемента, через  i iP P A   ймовірність події Ai. Тоді, у випадку 

незалежності подій Ai ймовірність R успішного функціонування системи з послідовною 

структурою визначається виразом: 

 
1 1

m m

i i

i i

R P A P
 

 
  

 
  . (2) 

З метою більш повного представлення, перш, ніж перейти до вирішення багатомірної 

задачі Клопера-Пірсона, розглянемо рішення одномірної задачі. 

Нехай здійснюються n незалежних біноміальних іспитів системи телекомунікацій. У 

кожнім іспиті фіксується лише факт успішного або неуспішного результату, а ймовірність Р 

успіху в кожнім іспиті однакова. З врахуванням (1) і (2) назвемо статистиками функції 

результату  іспитів елементів системи і позначимо їх як  P P    і  R R   . 

Функції результату  іспитів з n можливих досвідів будемо називати -межами. Для 

ймовірностей P  і R  -нижніми межами  P P    і  R R    називають межі, якщо 

виконуються співвідношення  P P P    і  P R R   . Аналогічно визначаються 

-верхні межі P  і R  для ймовірностей P  і R  як статистики, для яких  P P P    і 

 P R R   . 

Одномірна задача Клопера-Пірсона полягає в знаходженні -меж P  і P  для 

ймовірності Р, тобто статистики такі, що  P P P    і  P P P   .  

Відповідно до визначень, що наведені вище, рішення задачі по знаходженню -меж є 

неоднозначним і ми одержимо лише одне з нетривіальних рішень. Відзначимо, що тривіальним 

є рішення 0P   і 1P  , де   будь-яке число з [0, 1]. 

Класичним рішенням є статистики  1 , ,P f n    і  2 , ,P f n   , обумовлені як 

корені рівнянь Клопера-Пірсона [1]  
0

1 n n k k

k

k

p q


 



   і   
1

0

n n k k

k

k

p q









 , що 

вирішуються відносно 1p q , де   – число відмовлень у n іспитах, р – ймовірність 

успішної події і q – ймовірність неуспіху. 

Розглянемо інші статистики, вводячи в розгляд умовний розподіл 

   P n x n n F x    випадкової величини n , рівної числу іспитів у послідовності 

біноміальних іспитів Бернуллі до виникнення першого відмовлення. Іншими словами 

розглянемо функцію усіченого геометричного розподілу 
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, 

вибираючи з нескінченної послідовності біноміальних іспитів кінцеву підпослідовність 

(мал.2) з n  таких же іспитів, для якої 'n n  ( 'n n  при 0  ). Тут F  – функція розподілу 

умовної випадкової величини ' 'n n n , рівної числу іспитів 'n  до першого відмовлення 

при 0   і числу n при 0  . 

 

  
Рис. 2 

 

Лема 1. Статистика  
1

'

1
n

P   є  -нижньою межею для параметра P  

біноміального розподілу. 

Доказ. Використовуючи нерівність Большева [3]  

      ' ' 0P F y y P F y      ,  

справедливу для довільної випадкової величини '  з функцією розподілу F , дістаємо  

      
1

'
'

'

1

1
' 0 1 1

1

n
n

n

n

p
P F n P P p P P

p
    



  
                 

 чи ж 

 
1

'

1
n

P P P  
 

    
 

. 

Лема доведена. Вона дозволяє, не користаючись спеціальними таблицями, знайти 

 -нижню межу для ймовірності в явному вигляді. При числі відмовлень 0   пропонована 

формула для  -нижньої межі дає те ж значення, що і формула Клопера-Пірсона – 

   
1

0 1
n

P     . Відзначимо, що  -верхня межа P  може бути знайдена як корінь 

рівняння 

' 1

1

1
1

1

n

n

p

p







 


, розв‘язуваного щодо невідомого значення P . Це випливає з 

нерівності Большева, тому що  

    
' 1

1

1
' 1 1 1

1

n

n

p
P F n P P P P

p
  





 
         

 
. 

Нехай TP  – необхідне значення ймовірності P  успіху, що, відповідно до викладеного 

вище, вважається підтвердженим за даними іспитів, якщо 
1 TP P


 , де  – максимальне 

значення припустимого ризику. Звідси випливає вимога 
ln

'
ln T

n
P


  до числа 'n  іспитів, 

проведених до першого відмовлення чи, іншими словами, до числа безвідмовних іспитів. 
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Перейдемо до постановки задачі та рішення багатомірної задачі Клопера-Пірсона. 

Нехай проводяться біноміальні іспити m  елементів системи, причому в 
in  іспитах i  -го 

елемента спостерігаються 
i  відмовлень (мал.3).  

Нехай далі 'i i in n n  – умовна випадкова величина з функцією розподілу 

   ' 'i i i iF x P n x n n   , рівна числу 
in  іспитів до першого відмовлення при 0i   і 

числу 
in  при 0i  , а 

1
min i

i m
n n

 
  , тобто n  – менша з випадкових величин 

in , що 

вважаються незалежними. Тоді  
1

m

i
i

n x n x


      і, значить, 

     
1 1

m m

i i

i i

P n x P n x P n x
 

 
       

 
  . 

  
Рис. 3 

З викладеного випливає, що функція розподілу випадкової величини n  має вигляд: 
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Лема 2. Якщо випадкові величини in  незалежні, то статистика  
1

'1 nR 


   є 

 -нижньою межею для ймовірності 
1

m

i

i

R P


  успішного функціонування послідовної 

системи з m  елементів. 

Доказ. Використовуючи нерівність Большева, дістаємо: 
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Лема доведена. Вона дозволяє в явному вигляді знайти рішення розглянутої задачі. 

Зокрема, при безвідмовних іспитах всіх елементів з нього випливає відома формула Мирного 

і Соловйова [4]    
1

0, 1, 1 n
iP i m      , 

1
min i

i m
n n

 
 . 

Отримане рішення істотно простіше для  -нижньої межі  ˆ2 , ,qP f n n  , (де 

1

ˆ 1 1
m

i

i i

q
n





 
   

 
 , 

2f  – корінь рівняння   ˆ ˆ1 1 , 1pI n q nq    , 
pI   неповна бета-

функція), ніж співвідношення, приведене в [5]. Нагадаємо, що згідно [6] у якості  -верхньої 

межі R  для ймовірності R  можна прийняти кожну з -верхніх меж iR   для 
iP . 

З доведеної леми випливає, що якщо потрібно, щоб ймовірність R  успішного 

функціонування системи була не менше деякого необхідного значення 
TR  і для перевірки 

виконання нерівності 
TR R  обрана умова 

01 ß TR R  , то в силу співвідношення 

0

1

' 0 0
1 0

ln ln
' 1, : '
ln ln

n
ß T i

T T

ß ß
R ß R n i m n

R R
       , число in  іспитів кожного з 1,i m  

елементів системи до першого відмовлення, може бути обране з умови 0
0

ln

ln
i

T

n n
R



   . 

Важливо відзначити, що при будь-якім числі m  елементів системи обсяг 0n  іспитів 

виявляється залежним тільки від вимог 
TR  та 

0ß  до послідовної системи в цілому, і 

знаходиться з простого аналітичного виразу. 

Тепер легко одержати  -нижню межу P  для ймовірності P  успішного 

функціонування послідовно-паралельної системи. Дійсно, нехай   – менше з чисел i , а в 

кожнім з m  блоків випробувалися які-небудь   елементів по біноміальний схемі Бернуллі 

0ijn  разів з фіксацією числа 
0ij  відмовлень. Нехай далі 

ijn  – величина, рівна числу іспитів 

0ijn  до виникнення першого відмовлення при 
0

0ij   і рівна 
0ijn  при 

0
0ij  . Якщо 

величини 
ijn  незалежні та 

0
01 1

min min ij
i m j

n n
   

   – менша з них, то  -нижня межа для 

ймовірності P , може бути знайдена по формулі: 

 
1

'1 1 nP




 

 
   

 
. 

Якщо потрібно, щоб ймовірність P  успішного функціонування послідовно-

паралельної системи була не менше деякого необхідного значення TP  і для перевірки 

виконання нерівності TP P  обрана умова 
01 ß TP P  , то в силу співвідношення  

 
0 0

0
1 0 01

ln
, :

ln 1 1

ß T ij

T

ß
P P n n i j n n
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число 
0ijn  іспитів до виникнення першого відмовлення кожного з min i

i
   

випробовуваних елементів кожного з m  блоків може бути обране з умови: 
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0

0
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ln 1 1

ij

T

ß
n n
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.                                                  (3) 

Формула (3) вперше дозволяє в явному виді вирішити задачу планування обсягу іспитів 

елементів послідовно-паралельних систем. 

Відзначимо, що плановані обсяги 
ijn  іспитів елементів послідовно-паралельної системи 

повинні бути погоджені з фінансуванням іспитів.  

Нехай виділені витрати 
iy  на іспит i -го блоку системи, а 

ijC  – витрати на один іспит 

j -го елемента в складі i -го блоку, причому 0ijC  , якщо j -й елемент не входить до 

складу i -го блоку. Тоді 
1 1 2 2 , 1,i i iN N iC x c x C x y i m     , де N  – загальне число 

типів елементів, що входять у системи, 
1

m

i

i

N 


 , Nx  – число іспитів елементів k -го типу, 

припустиме з погляду дозволених витрат. 

В іншому записі: 

xA y , 

де 
ijA C     – матриця витрат, дозволених на іспити,  1 2, , ,

T

Nx x x x , 

 1 2, ,..., my y y y . Якщо витрати 
ijC  і 

iy  збалансовані, то рівняння 
xA y  повинне мати 

рішення, тобто умова збалансованості є умовою можливості розв‘язання рівняння 
xA y , і 

отже має вигляд: 
cAA y y . 

При виконанні цієї умови числа kx  можуть бути знайдені зі співвідношення: 

1

2ˆ ,
...

c c

N

x

x
x A y P P I A A

x



 
 
    
 
 
 

. 

Вимоги по надійності і фінансуванню можна вважати погодженими, якщо 0ix n  чи 

виконується умова P z  ,  0 0 0, ...
Tcz A y n n n n n  , тобто, якщо 

cPP z z . У такому 

випадку вибираємо вектор 
cP z  . 
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АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ ДВОСТОРОННІХ БОЙОВИХ ДІЙ ДЛЯ ОЦІНКИ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ  

СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  

 
У статті досліджується підхід щодо використання методу динаміки середніх для оцінки 

ефективності функціонування систем управління спеціального призначення з урахуванням 

впливу рішення задач цілерозподілу та видачі цілевказівок вогневим засобам. 

Ключові слова: метод динаміки середніх, ефективність, система управління спеціального 

призначення, задачі цілерозподілу та цілевказівок.  

 

В статье исследуется подход использования метода динамики средних для оценки 

эффективности функционирования систем управления специального назначения с учетом 

влияния решения задач целераспределения и выдачи целеуказаний огневым средствам. 

Ключевые слова: метод динамики средних, эффективность, система управления 

специального назначения, задачи целераспределения и целеуказания.  

 

The article defines the approach to the use of average dynamics method for the efficiency 

evaluation of the speshial-purpose command and control system with account to the influence on target 

assignment and target designation for weapon systems. 

Keywords: method of "dynamics middle", efficiency, control system of speshial-oriented, target 

assignment and control problem. 

 
Вступ. При оцінці ефективності функціонування систем управління спеціального 

призначення (СУCП) необхідно мати можливість проводити кількісний аналіз розвитку 

бойових дій між двома угрупованнями військ з урахуванням їх можливостей щодо розвідки, 

управління та взаємного вогневого впливу. Математичні методи, що вивчають кількісні 

закономірності бою в умовах взаємного впливу сторін, отримують на даний час великий 

розвиток. Якщо розглядати бойові дії військ з урахуванням численних факторів, завдання 

стає непомірно складним. Доцільно спочатку розглядати лише спрощені, схематизовані 

моделі бойових дій. У таких спрощених аналітичних моделях вдається наочно виявити 

основні кількісні закономірності бою, розглянути вплив головних факторів, від яких 

залежить ефективність функціонування СУСП.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У відомій літературі [наприклад, 1–8] 

приводиться цілий ряд різних найпростіших моделей бойових дій, використання яких 

дозволяє приблизно оцінити вплив таких факторів як вогнева міць і кількісний склад 

застосовуваних бойових засобів, перевага раптовості, темпи нарощування сил для 

відповідного удару, співвідношення сил сторін, темпи відновлення бойових втрат, вогнева 

„продуктивність” бойових засобів і т.д. Однак, в існуючих моделях бойових дій для оцінки 

ефективності системи управління не достатньо повно враховується вплив рішення задачі 

цілерозподілу (ЦР) своїх вогневих засобів між бойовими засобами противника та 

можливостей системи управління щодо видачі бойових завдань і цілевказівок (ЦВ) своїм 

вогневим засобам. 

Метою статті є дослідження підходу щодо використання методу динаміки середніх для 

оцінки ефективності функціонування систем управління спеціального призначення з 

урахуванням впливу рішення задач цілерозподілу та видачі цілевказівок вогневим засобам на 

основі використання спрощеної аналітичної моделі бойових дій.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективність СУСП у вигляді показників 

може оцінюватися математичним сподіванням числа знищених найбільш важливих цілей 

(танків, літальних апаратів і так далі) в процесі відбиття удару противника або математичним 
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сподіванням величини відверненого збитку об’єктам (своїм військам). Визначення числових 

значень вказаних показників ефективності припускає розробку спеціальної моделі 

двосторонніх бойових дій. Одним з досить простих у використанні методів моделювання 

двосторонніх бойових дій є метод динаміки середніх [9]. Суть цього методу полягає в тому, 

що процес моделювання двосторонніх бойових дій противника і своїх військ розглядається в 

певній часовій послідовності в міру входу ешелонів противника в зони дії своїх військ. 

Для організації моделювання двосторонніх бойових дій різнорідних бойових одиниць 

противника і своїх військ зони бойових дій на кожному напрямі удару противника 

розділяються на 1f  зон знищення цілей засобами поразки дальньої дії та на 2f  зон ураження 

цілей засобами поразки ближньої дії. Інтервал часу моделювання двосторонніх бойових дій 

розбивається на K  циклів функціонування СУСП. У кожній i-й ( 1,1 fi  ) і j-й ( 2,1 fj  ) 

узагальненій зоні ураження за допомогою методу „динаміки середніх” для k-го ( Kk ,1 ) 

циклу функціонування системи управління ( kT ) здійснюється розрахунок середньої 

кількості діючих і знищених цілей противника і вогневих засобів своїх військ. 

Моделювання двосторонніх бойових дій здійснюється з урахуванням наступних 

допущень: 

у початковий момент часу k-го циклу функціонування системи управління в i-й зоні 

знищення діє ikM1  цілей противника і ikM2  своїх засобів, а в j-й узагальненій зоні ураження 

діє jkM1  цілей і jkM2  своїх вогневих засобів; 

за час kT  в i-у зону знищення із середньою щільністю потоку входять цілі ik1λ  та із 

середньою щільністю потоку свої бойові засоби ik2λ ; 

у j-у зону ураження за час k-го циклу із середньою щільністю потоку jk1λ  входять 

засоби противника і бойові засоби своїх військ jk1λ ; 

передбачається, що потоки цілей в кожній зоні знищення підкоряються закону 

Пуассона; 

протиборствуючи сторони роблять в k-ому циклі kT  прицільні скидання авіабомб 

(пуски ракет) з ефективними діями  jkik 11   та  jkik 22  , які визначаються за 

наступними формулами: 
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де jkjkikik 2121 α,α,α,α   щільність потоку пуску ракет в i-й та j-й зонах бойових дій 

для k-го циклу функціонування СУВП; 

PPPP jkjkikik pp 21p2p1 ,,,  – вірогідність виявлення і розпізнавання об’єкту (цілі); 

PPPP jkjkikik цуцу 21цу2цу1 ,,,  – вірогідність успішного рішення задачі цілерозподілу та 

цілевказівки за умови, що завдання виявлення і розпізнавання вирішені успішно; 

PPPP jkjkikik 2121 ,,,  – вірогідність ураження цілей однією ракетою в i-й та j-й зонах для 

k-го циклу моделювання двосторонніх бойових дій kT ; 

кожен засіб нападу противника і вогневий засіб своїх військ може знаходитися в 

процесі моделювання двосторонніх бойових дій в одному із двох станів: „уражено” або „не 

уражено”. 
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Завдання розрахунку очікуваного числа діючих і знищених цілей на кожній межі зони 

ураження формулюється в наступному виді: 

Дано: кількість циклів моделювання ( K ), кількість дальніх ( 1f ) і ближніх (середніх) 

( 2f ) зон ураження. Для кожного k-го ( Kk ,1 ) циклу моделювання kT  в i-й ( 1,1 fi  ) та j-й 

( 2,1 fj  ) зонах припускаються відомими: 

,,,,,,,, λλλλ 21212121 jkjkikikjkjkikik MMMM ,1 ik .,, 212  jkjkik  

Необхідно: визначити середню кількість одночасно діючих  jkikjkik mmmm 2211 ,,,  і 

знищуваних  jkikjkik mmmm 2211 ,,,  цілей в i-й та j-й зонах для кожного k-го циклу 

моделювання. 

Для вирішення цього завдання спочатку необхідно визначити середню кількість 

одночасно діючих цілей  ikik mm 21 ,  в k-ому циклі kT  в i-й зоні. 

Математичні сподівання  ikmM 1  і  ikmM 2  приростів випадкових величин ikm1  і 

ikm2  за час kT  визначаються наступним чином: 
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Звідки отримуємо систему диференціальних рівнянь для математичних сподівань двох 

випадкових величин  tm ik1  і  tm ik2 : 
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з початковими умовами   ikik Mtm 101  ,   ikik Mtm 202   та λλ 21 , ikik ,  ikik 21 ,  – const. 

Для отримання загального рішення неоднорідної системи (4) необхідно до її часткового 

рішення додати загальне рішення відповідної однорідної системи. 

Загальне рішення системи (4) записується в наступному виді: 
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Підставляючи початкові умови в (5) і склавши перше рівняння (5) з другим, 

помноженим на 1 , отримуємо: 
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звідки знаходимо C2 : 
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Віднімаючи з першого рівняння (5) друге рівняння, помножене на 2 , отримуємо: 
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звідки знаходимо C1 : 
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Підставляючи вираз C1  (9) та C2 (7) в систему рівнянь (5) отримуємо: 
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де   00 Ttt  . 

Середня кількість знищених цілей ikm1  противника та своїх засобів ikm2  в i-й області 

за час kT  визначаються за формулами: 
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Середня кількість цілей противника  jkm1  та своїх засобів  jkm2  в j-й зоні в k-ому 

циклі моделювання визначається аналогічно: 
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Середня кількість знищених цілей  jkm1  і своїх засобів  jkm2  в j-й зоні за час kT  

визначається наступним чином: 
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Математичне сподівання числа знищених цілей за k-й період моделювання в i-й і j-й 

зонах бойових дій з урахуванням рішення завдань цілерозподілу та цілевказівки 

визначається за наступною формулою: 
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Як показують результати попередніх розрахунків за формулою (14), при застосуванні 

алгоритмів рішення задач виявлення, розпізнавання, цілерозподілу і цілевказівки 

ефективність системи управління спеціального призначення зростає на 10–13%. 

Висновок. Таким чином, використання методу динаміки середніх для оцінки 

ефективності функціонування систем управління спеціального призначення дозволяє 

визначити середню кількість знищуваних цілей в кожному циклі моделювання двосторонніх 

бойових дій при реалізації різних алгоритмів функціонування системи управління 

спеціального призначення. 

Запропонована модель двосторонніх бойових дій дозволяє врахувати як оперативну 

побудову противника і своїх військ (особливості бойових порядків), так і особливості 
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бойового застосування своїх засобів (з урахуванням рішення задач виявлення, розпізнавання, 

цілерозподілу і цілевказівки). 
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УДК 621.317.73                                                           д.т.н., проф. Шинкарук О.М. (ХНУ) 

Кульчицький В.М. (НАДПСУ) 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ТА ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ 

СУПЕРКОНДЕНСАТОРІВ МЕТОДОМ ІМПЕДАНСНОЇ ПАРАМЕТРИЗАЦІЇ 

 
Запропоновано метод імпедансної параметризації для визначення параметрів та 

характеристик електрохімічних суперконденсаторів. Наведені результати експериментального 

визначення та математичного моделювання імпедансних спектрів електрохімічних 

суперконденсаторів.  

Ключові слова: суперконденсатор, математичне моделювання, радіолокаційна станція. 

 

Предложен метод импедансной параметризации для определения параметров и 

характеристик электрохимических суперконденсаторов. Приведены результаты 

экспериментального определения и математического моделирования импедансных спектров 

электрохимических суперконденсаторов.  

Ключевые слова: суперконденсатор, математическое моделирование, радиолокационная 

станция. 

 

The method of impedance parametrization for definition of parametres and characteristics of 

electrochemical supercondensers is offered. Results of experimental definition and mathematical 

modelling of impedance spectra of electrochemical supercondensers are resulted.  

Keywords: the supercondenser, mathematical modelling, a radar station. 

 

Вступ. Використання електрохімічних суперконденсаторів (ЕСК) в якості 

накопичуючого елементу в імпульсному модуляторі радіолокаційної станції, дає змогу 

значно збільшити амплітуду імпульсів надкороткої тривалості, проте створює ряд 

додаткових проблем. Однією з таких проблем, як показують результати експериментальних 

досліджень, є значні відхилення параметрів і характеристик зразків одного типономіналу, що 

унеможливлює послідовне їх з’єднання так як в цьому випадку швидкість  їх заряджання, а 

відповідно динаміка напруг буде різна. Наслідком цього буде перевищення максимально 

допустимої напруги на одному із послідовно з’єднаних суперконденсаторах та 

недозаряджування другого послідовно з’єднаного суперконденсатора. В результаті виникне 

електричний пробій одного з конденсаторів, а далі і решти тому, що до них буде прикладено 

підвищену робочу напругу.  

Основна частина. При використанні ЕСК в якості накопичувачів, що передбачає їх 

послідовне з’єднання, важливим є завдання точного визначення параметрів і характеристик 

суперконденсаторів та підбору для послідовного з’єднання ЕСК із максимально подібними 

параметрами та характеристиками. 

Для вирішення цієї задачі в статті пропонується метод імпедансної параметризації, суть 

якого полягає в наступному: 

1) визначення імпедансних спектрів суперконденсатора в широкому діапазоні частот 

для різних напруг заряду суперконденсатора; 

2) апроксимація визначених імпедансних спектрів та визначення параметрів 

еквівалентної схеми заміщення для кожного рівня напруги суперконденсатора; 

3) отримання інтерполяційних функційних залежностей кожного параметра 

еквівалентної схеми заміщення від напруги заряду суперконденсатора. 

Для математичного опису параметрів і характеристик суперконденсаторів в роботі 

застосовується нелінійна еквівалентна схема заміщення суперконденсатора рис. 1, що була 

запропонована в роботах [1,2].  
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Рис. 1. Нелінійна еквівалентна схема заміщення суперконденсатора 

 

У даній нелінійній математичній моделі є наступні елементи: ВR  - активний опір 

виводів, )(uRЕ  - активний розподілений нелінійний опір електродів, ЕL  - розподілена 

індуктивність електродів, )(uRФ  - активний розподілений нелінійний фарадеївський опір, 

)(uCФ  - розподілена нелінійна фарадеївська ємність, )(uRФСР  - активний розподілений 

нелінійний фарадеївський опір саморозряду, )(uCПЕШ  - розподілена нелінійна ємність 

подвійного електричного шару та )(uRСР  - активний розподілений нелінійний опір 

саморозряду. 

Імпедансні спектри у вигляді діаграми Найквіста для суперконденсатора типу 

HE0120C-0027A на номінальну ємність 120Ф і напругу 2,7В південнокорейської фірми NESS 

Capacitor Co., Ltd. та результати їх апроксимації із використанням нелінійної еквівалентної 

схеми заміщення суперконденсатора зображено на рис. 2. 

 
Рис. 2. Експериментальні (штрихова лінія) та розраховані (суцільна лінія) імпедансні 

спектри суперконденсатора 

 

Результати аналізу показують, що спостерігається незначне відхилення 

експериментальних імпедансних спектрів від результатів їх нелінійної апроксимації в області 

ульранизьких частот на вершині імпедансного спектру. 

Із імпедансних спектрів суперконденсатора рис. 2 визначається значення еквівалентної 

ємності та активного опору ЕХСК для діапазону частот від мГцf 1min   до мГцf 10max   та 

діапазону зарядних напруг від ВU 0min   до ВU 2max   (рис. 2.11 та рис. 2.12). 
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Рис. 3. Експериментальні (штрихова лінія) та розраховані (суцільна) залежності 

еквівалентного активного опору ЕСК (а) та залежності еквівалентної ємності ЕСК від 

частоти і напруги (а) 

 

В результаті нелінійної апроксимації експериментальних імпедансних спектрів 

суперконденсатора із використанням нелінійної математичної моделі було отримано 

значення параметрів елементів нелінійної еквівалентної схеми заміщення ЕСК (рис. 1) для 

різних зарядних напруг табл. 1.[2]. 

Таблиця 1 

Параметри елементів для різних зарядних напруг суперконденсатора 

U, В CПЕШ, Ф RВ, мОм RЕ, мОм RФ, мОм СФ, Ф RСР, Ом RФСР, Ом 

0 62,781 7,499 4,147 32,605 31,793 4,959 31,749 

0,2 63,968 7,561 4,119 34,633 30,987 4,463 29,155 

0,4 63,071 7,541 4,131 32,068 31,656 5,651 157,666 

0,6 63,454 7,606 3,899 31,892 31,876 4,382 38,402 

0,8 63,694 7,404 4,545 33,302 31,452 9,301 144,067 

1 62,781 7,499 4,147 32,605 31,793 4,959 126,694 

1,2 65,194 7,405 4,565 33,588 32,619 6,82 169,877 

1,4 65,831 7,439 4,904 34,813 31,339 4,831 164,508 

1,6 63,933 7,497 4,931 31,842 32,175 4,704 100,033 

1,8 64,417 7,793 5,145 33,732 31,349 12,978 154,637 

2 66,402 7,808 5,542 34,013 31,799 4,273 148,904 

 

Використовуючи параметри елементів нелінійної еквівалентної схеми заміщення 

суперконденсатора (табл. 1) необхідно визначити залежності параметрів суперконденсатора 

від напруги заряду та апроксимувати їх. 

Розглянемо зміну ємності подвійного електричного шару )(uCПЕШ  від напруги заряду 

суперконденсатора рис. 4 та апроксимуємо експериментальні дані лінією, яка описується 

виразом (1). 

UUCПЕШ 31,1832,62)(  .                                                        (1) 

Аналіз зміни ємності подвійного електричного шару )(uCПЕШ  від напруги заряду 

суперконденсатора показує, що при зростанні напруги ємність подвійного електричного 

шару також зростає. Це пояснюється більшою глибиною проникнення іонів електроліту в 

пори електроду в наслідок збільшення напруженості електричного поля між електродом та 

електролітом при зростанні зарядної напруги суперконденсатора. 
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Рис. 4. Експериментальна та теоретична залежність ємності подвійного електричного 

шару )(uCПЕШ  від напруги заряду суперконденсатора 

 

 

По аналогії розглянемо зміну розподіленої нелінійної фарадеївської ємності нелінійної 

еквівалентної схеми заміщення суперконденсатора для різних зарядних напруг рис. 5 та 

апроксимуємо експериментальні дані прямою лінією, яка описується виразом (2). 

 

 
 

Рис. 5. Експериментальна та теоретична залежність фарадеївської ємності )(uCФ  від 

напруги заряду суперконденсатора 

 

UUCФ 14,057,31)(  .                                                          (2) 

 

Аналіз зміни фарадеївської ємності )(uCФ  від зарядної напруги суперконденсатора 

показує, що ця ємність змінюється набагато менше ніж ємність подвійного електричного 

шару )(uCПЕШ . Такий характер зміни фарадеївської ємності )(uCФ  пояснюється тим, що ця 

ємність характеризує повільні види поляризації електроліту, які більш залежать від частоти 

вимірювального сигналу, а не від напруги заряду суперконденсатора. 

Проаналізуємо залежність активного розподіленого нелінійного опору електроду )(uRE  

від зарядної напруги суперконденсатора рис. 6 та апроксимуємо експериментальні дані 

прямою лінією, яка описується виразом (3). 
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Рис. 6. Експериментальна та теоретична залежність активного розподіленого 

нелінійного опору електроду )(uRE  від напруги заряду суперконденсатора 

 

UURE 7,085,3)(  .                                                          (3) 

 

Аналіз розподіленого нелінійного опору електроду )(uRE  показує, що при збільшенні 

напруги заряду суперконденсатора розподілений нелінійний опір електроду також 

збільшується. Це пояснюється збільшенням взаємодії між іонами електроліту та поверхнею 

електрода внаслідок збільшення електричного поля подвійного електричного шару. 

Використовуючи вирази апроксимації для інших параметрів елементів нелінійної 

еквівалентної схеми заміщення суперконденсатора побудуємо теоретичну імпедансну 

поверхню суперконденсатора від напруги заряду рис. 7. 

 

 

 
 

Рис. 7. Теоретична імпедансна поверхня суперконденсатора 

 

Теоретична імпедансна поверня суперконденсатора дозволяє визначити активну та 

реактивну складову комплексного опору для будь якої частоти та напруги заряду 

суперконденсатора в заданому діапазоні частот і напруг. Використовуючи ці значення 

побудуємо теоретичну поверхню еквівалентного активного опору рис. 8 та еквівалентної 

ємності суперконденсатора рис. 9. 
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Рис. 8. Теоретична поверхня еквівалентного активного опору 

 

 

 
Рис. 9. Теоретична поверхня еквівалентної ємності суперконденсатора 

 

Отримані значення еквівалентного активного опору та еквівалентної ємності 

суперконденсатора дозволяють здійснювати математичне моделювання процесу роботи 

запропонованої автором електричної схеми генератора зондуючих імпульсів 

надширокосмугових мобільних радіолокаторів із використанням блоку суперконденсаторів. 

Аналізуючи теоретичну поверхню еквівалентного активного опору рис. 7 та 

еквівалентної ємності суперконденсатора рис. 8 можна визначити мінімальне та максимальне 

значення еквівалентного активного опору мОмRекв 43,7min   і мОмRекв 6,13max   відповідно, а 

також мінімальне та максимальне значення еквівалентної ємності ФCекв 5min   і 

ФCекв 90min  . Отже, в результаті нелінійної апроксимації експериментальних імпедансних 

спектрів суперконденсатора із використанням нелінійної математичної моделі можуть бути 

визначенні значення параметрів елементів нелінійної еквівалентної схеми заміщення 

суперконденсатора (рис. 4) для різних зарядних напруг. 

Висновок. 

Таким чином, запропонований метод імпедансної параметризації для визначення 

параметрів елементів нелінійної еквівалентної схеми заміщення суперконденсаторів дає 

змогу визначати їх параметри і характеристики в широкому діапазоні частот для різних 

напруг заряду та розряду. Крім того експериментально підтверджено, що параметри і 

характеристики суперконденсаторів суттєво відрізняються для зразків одного типономіналу, 

Є
м

н
іс

ть
, 

Ф
 



 139 

а отже необхідно здійснювати підбір суперконденсаторів за максимально подібними 

параметрами та характеристиками у випадку їх послідовного з’єднання. 

Висновки. Аналіз зміни фарадеївської ємності )(uCФ  від зарядної напруги 

суперконденсатора показує, що ця ємність змінюється набагато менше ніж ємність 

подвійного електричного шару )(uCПЕШ . Такий характер зміни фарадеївської ємності )(uCФ  

пояснюється тим, що ця ємність характеризує повільні види поляризації електроліту, які 

більш залежать від частоти вимірювального сигналу, а не від напруги заряду 

суперконденсатора. Аналіз розподіленого нелінійного опору електроду )(uRE  показує, що 

при збільшенні напруги заряду суперконденсатора розподілений нелінійний опір електроду 

також збільшується. Це пояснюється збільшенням взаємодії між іонами електроліту та 

поверхнею електрода внаслідок збільшення електричного поля подвійного електричного 

шару. 

Використовуючи вирази апроксимації для інших параметрів елементів нелінійної 

еквівалентної схеми заміщення суперконденсатора може бути побудована теоретична 

імпедансну поверхню суперконденсатора 

Теоретична імпедансна поверня суперконденсатора дозволяє визначити активну та 

реактивну складову комплексного опору для будь якої частоти та напруги заряду 

суперконденсатора в заданому діапазоні частот і напруг.  
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ОЦІНКА ЯКОСТІ МОДЕЛІ ДАНИХ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 
 

У статті показано підхід до визначення критично важливої інформації для розуміння 

функціональних границь проекту на ітераційних фазах розробки, що являє собою складну і 

відповідальну задачу, оскільки від якості моделі даних залежить, у кінцевому рахунку, 

ефективність і продуктивність інформаційної системи. 

Ключові слова: модель даних, об’єктно – орієнтовані бази даних, інформаційні системи. 

 

В статье представлен подход к определению критически важной информации для 

понимания функциональных границ проекта на итерационных фазах разработки, представляет 

собой сложную и ответственную задачу, поскольку от качества модели данных зависит, в 

конечном счете, эффективность и производительность информационной системы. 

Ключевые слова: модель данных, объектно - ориентированные базы данных, 

информационные системы. 

 

The paper presents an approach to determining the critical information for understanding the 

functional boundaries of project phases in iterative development is a complex and demanding task, 

because the quality of the data model depends, ultimately, efficiency and performance of information 

systems. 

Keywords: data model, object - oriented databases, information systems. 

 

Вступ. Першою формалізованою і загальновизнаною моделлю даних була реляційна 

модель Кодда. В даній моделі виділялися три аспекти - структурний, цілісний і 

маніпуляційний. Структури даних у реляційній моделі ґрунтуються на плоских 

нормалізованих відношеннях, обмеження цілісності виражаються за допомогою засобів 

логіки першого порядку і, нарешті, маніпулювання даними здійснюється на основі 

реляційної алгебри або рівноправного їй реляційного числення. Саме ця модель стала 

основою сучасної технології баз даних і на сьогоднішній день використовується практично в 

усіх відомих системах керування базами даних  (СКБД). 

Своїм успіхом реляційна модель даних багато в чому зобов'язана тому, що опиралася 

на точний математичний апарат теорії множин, відношень і логіки першого порядку. На 

відміну від неї, інша модель даних – об'єктно-орієнтована – не має розвинутого 

математичного апарату. Саме тому дотепер немає базової об'єктно-орієнтованої моделі і 

дуже мало реалізацій таких БД. 

Дослідження в області об'єктних баз даних, що винятково активно розвивалися в 

минулому десятилітті, привели до утворення промислових компаній і ринку систем 

керування об'єктними базами даних (СКОБД). Промисловість об'єктних баз даних  має 

гостру потребу в стандарті: фірмам-виробникам СКОБД це давно і добре відомо. 

Об'єктна СКБД надає широкий набір засобів керування базою. Як мову запитів 

використовуються різні реалізації OQL - Object Query Language - об'єктні мови запитів. Це, 

як правило, розширення SQL, доповнене об'єктними властивостями, засобами опису типів 

даних, ітерації по об'єктах у СКБД. Об'єктні СКБД реалізують весь набір функцій, які 

традиційно властиві СКБД, плюс можливості об'єктного програмування. Таким чином, ми 

одержуємо всі переваги СКБД поряд з могутньою об'єктною мовою програмування об'єктів 

бази.  

Найбільш значною особливістю об'єктних баз даних можна назвати об'єднання 

об’єктно-орієнтованого програмування з технологією баз даних для створення інтегрованого 
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середовища розробки додатків. 

Об'єктна база даних забезпечує доступ до різних джерел даних. У тому числі, звичайно, 

і до даних реляційних СКБД, а також різноманітні засоби маніпуляції з об'єктами бази даних.  

Об'єктно – орієнтовані системи керування базами даних (ООСКБД) повинні надавати 

високо рівневі, ефективні і незалежні від додатків засоби створення довільних запитів. Однак 

система не обов'язково повинна надавати в розпорядження користувача деяку мову запитів, 

але може обмежитися наявністю графічних засобів підготовки запитів. 

На базі використання ООСКБД можна запропонувати адекватні рішення для багатьох 

типів спеціалізованих додатків, однак вони також володіють як і перевагами так і деякими 

недоліками.  

Основні недоліки, властиві ООСКБД наступні: 

 Відсутність універсальної моделі представлення інформації. Для об’єктно-

орієнтованої моделі даних не існує універсальної загальноприйнятої моделі даних, і 

більшість використовуваних моделей не має теоретичного обґрунтування. Цей недолік має 

дуже велике значення і прирівнює ООСКБД до дореляційних систем.  

 Недостатність досвіду експлуатації ООБД в діагностичних інформаційних системах. 

 Вплив оптимізації запитів на інкапсуляцію. Для оптимізації запитів і організації 

ефективного доступу до бази даних необхідно володіти знаннями про особливості реалізації. 

 Вплив блокування на рівні об'єкта на продуктивність. Блокування на рівні об'єкта 

може викликати проблеми з блокуванням у відношенні ієрархії наслідування, а також 

вплинути на загальну продуктивність системи. 

 Відсутність підтримки представлень. В даний час в більшості ООСКБД не 

передбачене використання механізму представлень діагностичної інформації, що мають такі 

переваги, як незалежність від даних, безпека, знижена складність і можливість 

настроювання. 

 Недостатність засобів забезпечення безпеки.  

Очевидно, що мови, які підтримують складні структури даних, вимагають адекватної 

моделі бази даних. Незважаючи на існування об'єктних доповнень і можливостей 

розширення, наприклад, в універсального сервера Informix, ядро бази залишається 

орієнтованим на роботу з реляційними даними, що негативно позначається на 

продуктивності, змушуючи СКБД усякий раз робити зборку/розбирання об'єктів при обміні 

зі сховищем даних. 

Іншу проблему представляє логічне і фізичне проектування баз даних, що для сучасних 

реляційних систем вважається непростою задачею, а з упровадженням більш багатої системи 

типів і правил вона ще більш ускладниться. Для допомоги користувачу тут будуть потрібні 

методології й інструменти проектування баз даних.  

Однією з важливих складових цієї проблеми є розроблення формальної математичної 

моделі опису об’єктно – орієнтованих баз даних (ООБД).  

Незважаючи на велику кількість публікацій, присвячених даній проблемі, питання 

моделювання ООБД досліджено недостатньо. Для об’єктно-орієнтованої моделі даних не 

існує універсальної загальноприйнятої моделі, і більшість використовуваних моделей не має 

теоретичного обґрунтування. Цей недолік є дуже суттєвим і прирівнює обєктно – орієнтовані 

системи керування базами даних до систем які передували реляційним. 

Постановка задачі. Для усунення деяких недоліків, які властиві ООСКБД, зокрема 

відсутність універсальної моделі даних, яка є однією із суттєвих недоліків ООСКБД, 

необхідно реалізувати модель представлення структури інформаційного забезпечення,  за 

допомогою якої необхідно вирішити наступні питання: 

 проводити контроль правильності структури та взаємозв’язок між об’єктами уже 

проектованих ООБДД; 

 проводити контроль правильності структури та взаємозв’язок між об’єктами на етапі 

проектування  ООБДД; 
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 забезпечити автоматизоване проектування структури та взаємозв’язок між об’єктами   

ООБДД. 

Основна частина. Використовуючи математичний апарат теорії формальних граматик 

та теорії кінцевих автоматів, в роботі запропоновано модель опису ООБД інформаційного 

забезпечення систем. Структуру ООБД представимо як кінцеву множину вершин, для яких 

задано порядок проходження. Формальна математична модель структури ООБД 

представлена схемою структури, обумовленої як шістка:  

)0,0,,,,( KFFKTKEKS  ,  де 

 }...,...,...{ 1221111 nSnss KKKKKKK  – множина класів ООБД; 

 }...,...,...{ 2211 ePenpeepee KKKKKKKE  – множина екземплярів класів; 

 KKEKF : – функція переходів, що реалізує відображення KE  у K : функція 

F деяким парам основний клас – вхідний екземпляр ),( episi KK ставить у відповідність деякий 

клас ),(1 epjsisi KKFK  , KK si 1 ; 

 },...,,...,{ tptpt KKKKT  –  множина таблиць ООБД; 

 KKTKF :0 – функція переходів, що реалізує KT  у K ; функція 0F , деяким 

парам основний клас – вхідна таблиця ),( tpisi KK ставить у відповідність деякий клас 

),(01 tpisisi KKFK  ; KK 0 – початкова вершина БД.  

У загальному вигляді схема ООБД представлена як СН = {Si}i=1...T –  множина 

підмоделей структур БД, з яких складається ООБД. Структура S1, використовується  для 

ініціалізації процесу розпізнавання, і називається початковою. Множина таблиць T – це 

таблиці структури, що описується, які надходять на вхід програми – аналізатора 

безпосередньо з вхідного потоку. Кожному символу ktp з множини KT відповідає своя 

структура Si, що входить до складу схеми ООБД, тобто  ktp   Si (ktpKT, Si  CH). 

Аналіз та побудова середовища інформаційного забезпечення системи виконується в 2 

етапи: 

 етап – аналізується загальна структура ООБД, на даному етапі аналізуються класи і 

екземпляри ООБД та зв’язки між ними. ktpKT  Si  CH. 

 етап – детальний аналіз структури ООБД. 

Аналіз структури ООБД еквівалентний побудові дерева розбору методом "нагору": на 

кожнім кроці алгоритму будується один з рівнів у дереві розбору, "піднімаючись" від листів 

до кореня. Методика аналізу структури ООБД з використанням  формальної математичної 

моделі полягає в наступному: 

1) таблиці ai  розміщені на листках в дереві розбору, замінюються класом A, для якого в 

формальній моделі є функція A a (іншими словами, робиться "згортка" таблиці a до класу 

A); 

2) потім багаторазово (доти, поки не буде досягнуто вершини ООБД) виконуються 

наступні кроки: отриманий на попередньому кроці клас A і розташована безпосередньо в 

даному класі чергова таблиця ai  заміняється класом B, для якого в формальній моделі є 

функція B  Aai (i = 2, 3,.., n). 

При роботі даного алгоритму можливі наступні ситуації. 

1) Прочитана вся структура ООБД, що аналізується; на кожнім кроці знаходилася 

єдина потрібна "згортка"; на останньому кроці згортка відбулася до вершини K0. Це означає, 

що структура ООБД, яка аналізується, відповідає опису формальній математичній моделі 

структури ООБД. 

2) Прочитана вся структура ООБД, що аналізується; на кожнім кроці знаходилася 

єдина потрібна "згортка"; на останньому кроці згортка відбулася до символу, відмінному від 

K0. Це означає, що структура ООБД, яка аналізується, не відповідає опису формальної 

математичної моделі структури ООБД. 



 143 

3) На деякому кроці не знайшлося потрібної згортки, тобто для отриманого на 

попередньому кроці класу K і розташованої безпосередньо в ньому таблиці kti не знайшлося 

класу B, для якого в правилах була би функція виводу B  Kkti. Це означає, що структура 

ООБД, яка аналізується, не відповідає опису формальної математичної моделі структури 

ООБД. 

4) На деякому кроці роботи виявилося, що є більше однієї придатної згортки, тобто в 

правилах різні класи мають правила виводу з однаковими правими частинами, і тому 

незрозуміло, до якого з них робити згортку. У даній ситуації необхідно робити згортку в усіх 

напрямках. Якщо хоча б один з напрямків приведе до символу, відмінному від K0, то це 

означає, що структура ООБД, яка аналізується, не відповідає опису формальної 

математичної моделі ООБД, у протилежному випадку відповідає. 

Для того, щоб швидше знаходити функцію з необхідною правою частиною, необхідно 

зафіксувати всі можливі згортки (це визначається тільки правилами і не залежить від виду 

структури ООБД). Це представимо у вигляді таблиці, рядки якої позначені класами 

структури ООБД, стовбці – таблицями. Значення кожного елемента таблиці - це клас, до 

якого згорнемо пари "клас -таблиця", якими позначені відповідні рядок і стовбець. 

Наприклад, для структури ООБД (рис. 1.) MIJKEDCBA ,,,,,,,, – множина класів 

ООБД, mjkdecba ,,,,,,, – множина екземплярів класів. 

 

Рис. 1. Структура об’єктно–орієнтованої бази даних 

 

Її описує наступна формальна математична модель: 

)0,0,,},,,,,,,,{},,,,,,,,,({ KFFKTmjkdecbaMIJKEDCBAS  ; 

.;;;;;;

|;|;|||;0:

mMiIjJkKMmEMmDMm

IiCJjKkBEeDdCcBbAAaKF




 

Таблиця буде виглядати в такий спосіб (табл. 1.). 

Знак "–" ставиться в тому випадку, якщо для пари "клас - екземпляр" згортки немає.  

Але частіше інформацію про можливі згортки можна представити у вигляді діаграми 

станів – неупорядкованого орієнтованого позначеного графа, що будується наступним 

чином: 

1) будують вершини графа, позначені класами ООБД (для кожного класу – одну 

вершину), і ще одну вершину, позначену символом, відмінним від класів (наприклад, Н0); 

Дані вершини називаються станами ООБД. H0 – початковий стан. 

2) з'єднують дані стани дугами за наступними правилами:  

a)  для кожного правила формальної моделі виду W  t з'єднуються дугою стани H0 і 

W (від H0 до W) і позначається дуга символом t; 

б)  для кожного правила W  Vt  з'єднується дугою стани V і W (від V до W) і 

позначається дуга символом t. 

 

 

 

 

A(a)

B(b) C(c) D(d) E(e)

K(k) J(j) I(i) M(m)
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Таблиця 1  

Матриця згортки пар "клас - екземпляр" 

 а b c d e k j i m 

A K0 – – – – – – – – 

B – A – – – – – – – 

C – – A – – – – – – 

D – – – A – – – – – 

E – –   A – – – – 

K – – – – – B – – – 

J – – – – – – B – – 

I – – – – – – – C – 

M         D 

M         E 

M         C 

 

Діаграма станів для функцій F наведена на рис. 2. 
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Рис. 2. Діаграма станів  ООБД  

 

Аналіз розбору по діаграмі станів: 

1) необхідно перейти в поточний стан H0; 

2) потім багаторазово (доти, поки не буде досягнуто вершини ООБД) виконуються 

наступні кроки: зчитується чергова таблиця і перехід з поточного стану в інший стан по дузі, 

яка позначена цією таблицею; стан, у який при цьому відбувається перехід, стає поточним. 

При роботі даного алгоритму можливі наступні ситуації (аналогічні ситуаціям, що 

виникають при розборі безпосередньо за функціями формальної математичної моделі). 

1. Прочитана вся структура ООБД, що аналізується; на кожному кроці знаходилася 

єдина дуга, позначена черговим екземпляром аналізованої ООБД; в результаті останнього 

переходу опинилися в стані K0. Це означає, що структура ООБД відповідає опису 

формальної математичний моделі структури ООБД. 

2. Прочитана вся структура ООБД, яка аналізується; на кожному кроці знаходилася 

єдина "потрібна" дуга; у результаті останнього кроку опинилися в стані, відмінному від K0. 

Це означає, що структура ООБД, яка аналізується, не відповідає опису формальної 

математичної моделі структури ООБД. 

3. На деякому кроці не знайшлося дуги, що виходить з поточного стану і позначеної 

черговою таблицею аналізованої ООБД. Це означає, що структура ООБД, яка аналізується, 

не відповідає опису формальної математичної моделі структури ООБД. 

4. На деякому кроці роботи виявилося, що є кілька дуг, що виходять з поточного стану, 

позначених черговим екземпляром, що аналізується, але ведуть в різні стани. У даній 

ситуації необхідно робити перехід в усі стани. Якщо хоча б один з напрямків приведе до 

символу, відмінного від K0, то це означає, що структура ООБД, яка аналізується, не 
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відповідає опису формальної математичної моделі ООБД, у протилежному випадку 

відповідає. 

Розглянемо  етап детального аналізу структури ООБД.  

Аналіз розбору по формальній математичній моделі ООБД на  етапі аналогічний 

розбору на  етапі.  

Детальна структура ООБД, представленої на рис. 2, буде мати наступний вигляд 

(рис.3): 

),,,,,,,,,,,,,,,{ 321211212321111 mmmiijkklldddcbaKT  ; 

21321121 |||||||;0:0 EeEeDdDdDdCcBbBbAAaKF  ; 

;;|||;|

;|;||;||

;||||;||
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Рис. 3. Детальна структура ООБД 

 

Таблиця згортки для структури ООБД наведена в табл. 2. 

 

   Таблиця 2  

Матриця згортки пар "клас–екземпляр" 

   a1 b1 b2 c1 d1 d2 d3 e1 e2 k1 k2 j1 i1 i2 m1 m2 m3 

A K0 – – – – – – – – – – – – – – – – 

B – A A – – – – – – – – – – – – – – 

C – – – A – – – – – – – – – – – – – 

D – – – – A A A – – – – – – – – – – 

E – – – – – – – A A – – – – – – – – 

K – – – – – – – – – B B – – – – – – 

J – – – – – – – – – – – B – – – – – 

I             C C    

M               C C C 

M               D D D 

M               E E E 

 

Діаграма станів для детальної структури ООБД представлена на рис. 4. 
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Рис. 4. Детальна діаграма станів ООБД 

 

Висновки. Моделювання даних забезпечує найбільшу віддачу при застосуванні на 

ранніх стадіях життєвого циклу розроблення інформаційної системи. Модель надає критично 

важливу інформацію для розуміння функціональних границь проекту на ітераційних фазах 

розроблення. Початок фази реалізації без ясного розуміння вимог до даних може привести до 

того, що проект швидко вийде за рамки відведеного бюджету чи закінчить своє існування на 

купі недороблених бета-версій. Моделювання даних являє собою складну і відповідальну 

задачу, оскільки від якості моделі даних залежить, у кінцевому рахунку, ефективність і 

продуктивність інформаційної системи. Розглянутий підхід дозволяє значно полегшити 

процес моделювання за рахунок побудови графічної моделі даних і в подальшому 

автоматичної генерації схеми даних для обраної СКБД, аналізувати структуру баз 

діагностичних даних з метою виявлення недоліків і помилок проектування, автоматизуючи 

трудомістку задачу пошуку і виправлення помилок. Крім виявлення помилок, для роботи з 

великими моделями можлива робота з підмоделями, причому діагностика може бути 

проведена в рамках окремої підмоделі.  

Розробка методів та засобів на основі запропонованої формальної моделі ООБД 

дозволить вирішити наступні задачі: проводити контроль правильності структури та 

взаємозв’язок між об’єктами уже проектованих ООБД; проводити контроль правильності 

структури та взаємозв’язок між об’єктами на етапі проектування  ООБД; забезпечити 

автоматизоване проектування структури та взаємозв’язок між об’єктами   ООБД; 

мінімізувати чи усунути проблеми цілісності даних; підвищити загальну продуктивність 

інформаційної системи; зменшити вартість розроблення і супроводу бази даних. 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ ДАНИХ 

В МОБІЛЬНИХ РАДІОМЕРЕЖАХ (MANET) 

 
Розглядається проблема управління потоками даних в мобільних радіомережах класу 

MANET. Аналіз методів управління потоками даних, що використовуються в проводових 

телекомунікаційних мережах, показав неефективність протоколу ТСР при його використанні в 

динамічному середовищі мобільних радіомереж. Тому в статті проведена класифікація існуючих 

методів, запропонованих для застосування в радіомережах класу MANET, а також визначено 

можливі напрямки підвищення ефективності їх функціонування. 

Ключові слова: потоки даних, мобільні радіомережі, вікно перевантаження. 

 

Рассматривается проблема управления потоками данных в мобильных радиосетях класса 

MANET. Анализ методов управления потоками данных, использующихся в проводных 

телекоммуникационных сетях, показал неэффективность протокола ТСР при его 

использовании в динамической среде мобильных радиосетей. Поэтому в статье проведена 

классификация существующих методов, предложенных для применения в радиосетях класса 

MANET, а также определены возможные направления повышения эффективности их 

функционирования. 

Ключевые слова: потоки данных, мобильные радиосети, окно перегрузки. 

 

A flow control problem in radio networks MANET-type is handled. Analysis of flow control 

methods for wire telecommunication networks showed ineffectiveness of ТСР-protocol in the dynamic 

environment of mobile radio networks. Therefore classification of the existent methods offered for 

application in the radio networks MANET-type is conducted in the article, and also possible directions of 

existent methods improvement is determined. 

Keywords: data flow, mobile radio networks, congestion window. 

 

Вступ та постановка задачі. Сучасною тенденцією розвитку телекомунікаційних 

технологій є забезпечення повної мобільності користувачів, яке, очевидно, можливо 

реалізувати лише шляхом використання безпроводових мереж зв’язку. Сьогодні стільникові 

мережі, мережі безпроводового доступу до Інтернету, безпроводові мережі офісів та 

підприємств стали звичайною частиною нашого життя. Не дивлячись на деякі відмінності в 

технологіях та принципах організації зв’язку, ці мережі мають одну спільну рису: 

мобільність, яку вони надають абонентам забезпечується наявністю стаціонарної складової – 

стаціонарні базові станції та станції доступу, які розташовані певним чином на значній 

території. Для побудови таких мереж необхідні етапи планування та розгортання, що 

зазвичай забирає багато часу і є досить складним завданням [1]. 

Новою концепцією безпроводових мереж зв’язку є мобільні радіомережі (МР) або 

Mobile Ad-Hoc Networks (MANET) – мережі радіозв’язку з можливістю самоорганізації, 

відсутністю базових станцій та фіксованих маршрутів передачі інформації. Вузли в цих 

мережах виконують роль одночасно маршрутизаторів, комутаторів та кінцевих пристроїв. 

Основною особливістю МР є мобільність всіх її елементів [1, 2]. 

Історично першими прикладами мереж MANET були пакетні радіомережі військового 

призначення, які забезпечували самоорганізацію вузлів у радіомережу для забезпечення 

зв'язку між солдатами на ворожій території. Приклади успішного застосування мереж 

MANET у військовій сфері, а також сучасний розвиток апаратної платформи для побудови 

мобільних вузлів привели до того, що сьогодні мережі MANET знаходять широке 

застосування і в цивільній сфері. Наприклад, у зонах стихійних лих та військових конфліктів 

(де зруйнована стаціонарна мережа зв’язку), під час проведення тимчасових заходів 

(конференції, презентації, навчальні класи та ін.), при побудові сенсорних мереж для 

моніторингу параметрів навколишнього середовища, або коли застосування стаціонарної 

мережі економічно недоцільне чи фізично неможливе [1 – 3]. 
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Зрозуміло, що забезпечення самоорганізації вузлів у мережу, а також передача різних 

типів трафіка із заданою якістю (QoS) в мережах MANET вимагає реалізації відповідних 

методів управління ресурсами мережі, здатних функціонувати децентралізовано та приймати 

управляючі рішення в умовах невизначеності [4]. Основними проблемними питаннями, які 

необхідно вирішити під час створення мереж класу MANET є: маршрутизація потоків даних, 

управління доступом та радіоресурсом, забезпечення безпеки зв’язку та ін. 

Крім того, як і у випадку з проводовими мережами зв’язку, основне завдання мереж 

MANET полягає у надійній передачі потоків даних із заданою якістю обслуговування. Це 

завдання особливо загострюється з появою нових прикладних програм, які пред’являють 

жорсткіші вимоги до ширини смуги пропускання та часу затримки проходження інформації 

в мережі [5]. Тому ефективне управління потоками даних є ще одним проблемним питанням 

при створенні мереж класу MANET [6]. 

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 [7]. 

У проводових мережах забезпечення надійної та якісної передачі потоків даних 

здійснюється завдяки функціонуванню протоколів транспортного рівня моделі OSI, зокрема 

ТСР та UDP, а також їх модифікації.  

Протокол транспортного рівня UDP відповідає за передачу мультимедійної інформації 

в режимі реального часу, але в ньому відсутні механізми управління потоками даних та 

гарантування доставки інформації. Тому, протокол ТСР є основним протоколом управління 

потоками даних в проводових мережах зв’язку, який забезпечує узгодження швидкостей 

передачі між усіма елементами мережі, запобігає перевантаженням у мережі, а також 

забезпечує надійну доставку інформації шляхом встановлення віртуального з'єднання між 

відправником та адресатом. При цьому, управляючими параметрами, якими протокол ТСР 

впливає на пропускну спроможність мережі S (1), є розмір вікна перевантаження W та 

величина часу очікування квитанції про підтвердження правильного прийому пакетів даних 

адресатом RT  (тайм-аут повторної передачі) [4, 8]. 

RT

MSSW
S


 ,                                                                       (1) 

де MSS – максимальний розмір сегмента транспортного рівня, який може бути 

надісланий в мережу. 

Однак, як показав проведений аналіз [1, 7 – 9], специфіка умов функціонування МР та 

відмінність завдань, які вирішуються ними, унеможливлює використання протоколів ТСР та 

UDP при побудові мереж класу MANET або значно знижує їх ефективність через високу 

динаміку топології мережі. 

Для адаптації зазначених протоколів до динамічних умов функціонування МР 

запропонована низка методів управління потоками даних, які відрізняються один від одного 

обсягом управляючого впливу, параметром, що використовується в якості метрики контролю 

стану мережі та функціонуванням на різних рівнях моделі OSI [8, 9]. Така відсутність єдиної 

методології і математичного апарату синтезу методів управління потоками даних в 

радіомережах з динамічною топологією в значній мірі стримує створення нового покоління 

мереж радіозв’язку типу MANET. 

Формулювання мети наукового дослідження. Метою статті є аналіз існуючих 

методів управління потоками даних, які використовуються в проводових та безпроводових 

мережах зв’язку, класифікація зазначених методів та визначення напрямків підвищення 

ефективності їх функціонування у мережах радіозв’язку типу MANET. 

Функції методів управління потоками даних. Механізм управління потоками даних 

являє собою множину операційних правил, згідно яких обробляються потоки даних (запитів, 

повідомлень, пакетів і т. п.). Ці правила повинні визначати маршрути проходження потоків 
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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. 

У телекомунікаційних мережах розрізняють наступні рівні управління потоками даних 

[10]: 

1) міжвузловий рівень – на цьому рівні забезпечується управління потоком даних між 

двома сусідніми вузлами комутації з метою запобігання переповнення локальних буферів 

(канальний рівень моделі OSI); 

2) рівень доступу до мережі – здійснюється обмеження вхідного потоку за 

результатами вимірювання внутрішнього навантаження мережі. Управління здійснюється 

між абонентами і вузлом комутації (канальний і мережевий рівні 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, які повинні бути 

реалізовані методами управління потоками даних, що використовуються в МР, а також 

механізми, якими можливо реалізувати зазначені функції. 
 

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 управ-

ління 

Запобігання пе-

ревантаженням 

-Глобальний 

-Локальний 

-У разі 

необхідності 

-Періодичний 

-За подіями 

-Хвильовий 

-Зондовий 

-Табличний 

-Гібридний 

- Управління вхідним 

потоком -Визначення дисци-

плін обслуговуван-

ня пакетів -Локальне 

-Глобальне 

- Визначення маршрутів 

проходження даних 

-Розподіл та резер-

вування буферів 

- Прогнозування перевантаження  
Рис. 1. 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 [4] 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 „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 
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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 [8]) 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 

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). 
Проведемо короткий аналіз та класифікацію методів управління потоками даних, які 

реалізують зазначені функції. 

Аналіз та класифікація методів управління потоками даних. Як зазначалося вище, 

найпоширенішим протоколом, який забезпечує 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 створення 

віртуальних з'єднань між відправником та адресатом. 

Однак класичний протокол ТСР має низку недоліків [3, 4], які особливо відчутні при 

його використанні в мережах з динамічною топологією: 

1) перший і основний недолік полягає в тому, що ТСР не може відрізнити втрату 

пакета через розрив маршруту від втрати через перевантаження мережі, тому втрата пакетів 

у МР завжди розцінюється протоколом як така, що виникла внаслідок перевантаження. Це 

призводить до низької ефективності використання методу вікна перевантаження в 

бездротових мережах, де ймовірність розриву маршруту передачі є значною через високу 

динаміку топології мережі. В цій ситуації замість пошуку та побудови нових маршрутів 

передачі, протокол ТСР продовжує генерувати повторні передачі, заповнюючи МР 

службовим трафіком; 

2) „нечесна поведінка” ТСР передбачає змагання вузла за смугу пропускання каналу. 

Для визначення максимально можливого вікна перевантаження здійснюється стрімке 

збільшення інтенсивності відправки сегментів, яке відбувається до втрати пакета, після чого 

проводиться більш стрімке скорочення розміру вікна, щоб уникнути перевантаження мережі. 

Цей недолік приводить до сплесків навантаження в мережі і, відповідно, до збільшення 

ймовірності втрати сегментів; 

3) управління потоками даних здійснюється, в основному, кінцевими вузлами без 

можливості проміжних вузлів на маршруті впливати на передачу пакетів. 

З метою підвищення продуктивності протоколу ТСР а також його адаптації до 

динамічного середовища МР розроблено низку методів управління потоками даних: Tahoe, 

Vegas, Reno, Newreno, Random Early Detection та ін. Однак, як показав проведений аналіз [8, 

9], існуючі методи орієнтовані на статичні або квазістатичні умови функціонування МР і не 

усувають проблеми протоколу ТСР, пов’язаної з неможливістю виявлення причини втрати 

пакетів. Коротко розглянемо особливості деяких методів (протоколів), спрямованих на 

усунення недоліків протоколу ТСР. 

TCP-F (Feedback) – модифікація протоколу ТСР зі зворотнім зв’язком, яка намагається 

вирішити проблему частих розривів маршрутів передачі в MANET. Коли вузол-відправник 

виявляє розрив маршруту передачі – він переключається в режим „сну” (на певний період 

часу, який визначається таймером втрати маршруту), залишаючи всі параметри передачі 

(розмір вікна перевантаження та таймер передачі) без зміни, аж до отримання повідомлення 
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про відновлення маршруту передачі. Недоліком цього методу є те, що у випадку 

вичерпування таймера втрати маршруту включається притаманний протоколу ТСР алгоритм 

управління перевантаженням [8, 9]. 

ELFN (Explicit Link Failure Notification, явне виявлення втрати маршруту) – цей метод 

працює так само як і попередній метод ТСР-F, за винятком того, що виявлення втрати 

маршруту відбувається протоколом мережевого рівня і протокол ТСР приймає безпосередню 

участь у процесі зондування мережі для знаходження нового маршруту. ELFN значно 

підвищує ефективність функціонування протоколу ТСР в радіомережах з динамічною 

топологією, однак він повністю залежить від протоколів маршрутизації, які на сьогоднішній 

день також перебувають на стадії розробки та удосконалення [9, 11]. 

АТСР (Ad-Hoc TCP) – метод, який також використовує зв'язок з мережевим рівнем 

моделі OSI і намагається боротися зі значною кількістю бітових помилок в радіоканалі. 

Протокол ТСР на стороні відправника може працювати в наступних режимах: передача, 

контроль перевантаження та повторна передача. Для „прослуховування” мережі 

передбачається введення додаткового рівня АТСР, який встановлює вузол-передавач у 

відповідні режими.  

Якщо вузол отримує повідомлення про перевантаження – включається механізм 

управління перевантаженнями без отримання повідомлення про перевищення часу 

очікування пакету. Для визначення втрат пакетів через помилки в каналі АТСР моніторить 

підтвердження про прийом пакетів АСК. Якщо АТСР отримує три АСК – відбувається 

встановлення передавача в режим очікування і втрачені пакети одразу ж передаються з ТСР-

буфера в мережу.  

Слід зауважити, що АТСР передбачає взаємодію з протоколом ТСР відправника чи 

адресата, у яких немає АТСР. Однак даний метод передбачає значні об’єми службового 

трафіка для зондування мережі [9]. 

Fixed RTO (фіксований тайм-аут повторної передачі) – метод працює на стороні 

відправника і не вимагає зворотного зв’язку з мережею. Для виявлення перевантаження чи 

втрати маршрутів використовуються евристики. Якщо підряд закінчуються два тайм-аути і 

АСК не отримано – відправник приймає рішення, що відбувся розрив маршруту передачі. 

Втрачений пакет передається заново, але тайм-аут не дублюється вдруге, як у стандартному 

ТСР, а залишається незмінним до відновлення маршруту і підтвердження про прийом пакету. 

Однак, як показала оцінка ефективності даного методу, він вимагає взаємодії з проводовою 

мережею зв’язку і не забезпечує стабільної роботи в мережах з високою інтенсивністю 

трафіка. 

TSR (TCP-aware Source Routing) – передбачає, що більшість випадків перевантаження в 

мережах MANET відбуваються через тривалі тайм-аути, повторні передачі та невірну 

послідовність пакетів на прийомі, які спричинені неточностями маршрутизації пакетів у 

мережі та вибором хибного шляху при відновленні втраченого з’єднання. 

TSR розроблено на основі протоколу маршрутизації DSR (Data Set Ready – сигнал 

готовності до передачі даних), який для визначення маршруту передачі пакетів використовує 

службові повідомлення наступного змісту: ROUTE-REQUEST – запит маршруту; ROUTE-

REPLY – підтвердження існування маршруту; ROUTE-ERROR – для видалення неіснуючого 

маршруту з маршрутної таблиці. В ході розробки протоколу TSR були введені два додаткові 

повідомлення: ROUTE-PROBE – для виявлення нових можливих маршрутів передачі при 

втраті з’єднання; REPLY-PROBE – підтвердження існування нових маршрутів. 

У випадку переривання маршруту, протокол переходить у стан утримання, і відправник 

припиняє передачу пакетів у мережу до того часу, поки не буде знайдено нового маршруту. 

Коли приймач отримує повідомлення REPLY-PROBE, він виходить зі стану утримання і 

приступає до вибору маршруту, який здійснюється обчисленням найменшого значення RTT 

в даний момент часу [14]. До недоліків цього методу можна віднести значні об’єми 

службового трафіка, а також те, що оцінка стану маршруту проводиться тільки за 

параметром RTT. 
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C
3
TCP – міжрівневий метод управління навантаженням для ТСР, який передбачає, що 

канальний рівень кожного вузла на маршруті передачі вимірює значення величини затримки 

і ширини смуги пропускання. Далі ця інформація записується в спеціальне додаткове поле, 

що міститься в МАС заголовку ТСР-повідомлення. ТСР приймач вузла-адресата відправляє 

передавачеві підтвердження АСК, яке свідчить про успішний прийом пакетів, а також 

містить в собі заголовки канального та фізичного рівнів, які включають інформацію про 

ширину смуги пропускання та величину затримки, отриману вузлом-адресатом в ході 

прийому пакетів. Після прийому пакета з ТСР АСК, вузол-відправник володіє інформацією 

про затримку і ширину смуги пропускання як переданих, так і прийнятих пакетів, і, як 

наслідок, може регулювати вихідний трафік. Недоліком даного методу є значне збільшення 

заголовку на маршрутах великих розмірів, а також неможливість приймати управляючі 

рішення проміжними вузлами. 

С
3
Reno-2 (Cross Layer Congestion Control Algorithm in TCP Reno-2) – передбачає 

сумісне управління навантаженням на фізичному рівні з допомогою потужності передавача, і 

на транспортному рівні з використанням протоколу Reno-2 (віконне управління потоком 

даних). 

Ємність безпроводових каналів в мережах MANET не є сталою величиною і залежить 

від співвідношення сигнал/шум, яке, в свою чергу, визначається потужністю передавача. 

Однак, як показали дослідження даного методу, його ефективність проявляється тільки при 

низькій потужності передавача, а при збільшенні потужності – кількість втрачених пакетів 

значно зростає, що приводить до зменшення продуктивності протоколу віконного 

управління Reno-2 [8, 15]. 

Fuzzy-RED (Random Early Detection). Даний протокол є адаптацією протоколу RED до 

динамічних умов безпровідного середовища [13]. В ньому управління навантаженням 

відбувається шляхом зміни розміру черги, для чого використовується апарат нечіткої логіки. 

В Fuzzy-RED, на відміну від звичайного RED, фіксовані значення порогів черги замінені на 

динамічні, які залежать від стану мережі в певний момент часу, і обчислюються з 

використанням нечітких логічних висловлювань отриманих з експертної бази знань. 

Однак, використання в якості метрики для управління навантаженням в мережі тільки 

одного параметру (розмір черги та швидкість її зміни), не враховуючи інших параметрів 

мереж MANET, приводить до неточної оцінки поточної ситуації в мережі та неповного 

використання можливостей апарата нечіткої логіки. 

Отже, враховуючи функції методів управління потоками даних, що повинні бути 

реалізовані в мережах класу MANET, а також наведений аналіз існуючих методів, 

пропонується виділити наступні класифікаційні ознаки методів управління потоками даних 

(рис. 2): 

– за типом: активні (запобігають виникненню перевантажень), реактивні (містять 

механізми боротьби з перевантаженнями після їх виявлення); 

– за кількістю підтримуваних швидкостей передачі: багатошвидкісні (з можливістю 

переходу на нижчі швидкості передачі у разі виявлення перевантаження), одношвидкісні (без 

можливості переходу на інші швидкості); 

– за наявністю зворотного зв’язку: з явним зворотним зв’язком (маршрутизатор явно 

інформує джерело навантаження про стан мережі), без зворотного зв’язку (відправник 

інформується про перевантаження через приймач, таким чином вони обидва відповідальні за 

визначення стану мережі. Реалізований в Leaky Bucket та Token Bucket) [8, 9]; 

– за типом потоків даних: управління зовнішніми потоками (потоки даних, які 

проходять через вузол, використовуючи його як комутатор), управління внутрішніми 

потоками (потоки даних, які надходять чи виходять з кінцевого вузла); 

– за кількістю маршрутів: одномаршрутні (дані передаються одним маршрутом), 

багатомаршрутні (дані передаються кількома різними маршрутами); 

– за функціонуванням на рівні моделі OSI: однорівневі (на канальному, мережевому 

чи транспортному рівні), міжрівневі (передбачають взаємодію між кількома рівнями моделі 
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OSI); 

– за наявністю пріоритету обслуговування: без пріоритету, з пріоритетом; 

– за місцем управління: з кінця в кінець, між двома сусідніми вузлами, між процесами 

верхніх рівнів моделі OSI [10]; 

– за класом апаратних засобів: використовуються в кінцевому обладнанні або в 

маршрутизаторах; 

– за управляючим параметром: вікно перевантаження, розмір черги відправника, 

розмір черги адресата, таймер повторної передачі [8], маршрут [11], топологія [12], спосіб 

доступу до каналу (TDMA, CDMA, FDMA) [13]. 
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Рис. 2. Класифікація методів (протоколів) управління потоками даних 

 

У табл. 1 наводиться порівняння проаналізованих вище методів управління потоками 

даних з урахуванням основних класифікаційних ознак, зображених на рис. 2. 

Таким чином, можна зробити висновок, що основна увага дослідників, які займаються 

удосконаленням протоколу ТСР для використання в мережах класу MANET, спрямована на 

забезпечення взаємодії зазначеного протоколу з протоколами інших рівнів моделі OSI 

(зокрема мережевого і канального). В першу чергу ця взаємодія повинна вирішити питання 

неспроможності ТСР виявляти причину втрати пакетів у МР. Однак, на сьогоднішній день 

розглянуті методи (протоколи) знаходяться тільки на стадії експериментальних досліджень 

[9].  

Загальним недоліком існуючих підходів до удосконалення протоколу ТСР є те, що 

проміжні вузли на маршруті передачі або взагалі не приймають участі в процесі управління 

потоками даних, або тільки вимірюють параметри стану мережі, не маючи змоги впливати на 

їх оптимізацію. Також запропоновані підходи використовують обмежену кількість 

параметрів (враховують лише окремі особливості безпроводового середовища), що не 

дозволяє досить точно оцінити стан мережі. 

Крім того, більшість з розглянутих методів вимагає наявності зворотного зв’язку з 

мережею для оцінки ситуації, яка склалася в ній, і нездатні приймати управляючі рішення в 

умовах невизначеності, які пов’язані зі складністю формалізованого опису МР та задач 

управління ними з врахуванням похибок при обчисленнях та вимірюваннях, 

нестаціонарністю параметрів МР і системи управління ними (висока мобільність абонентів, 

зміна і непередбачуваність топології мережі) та апріорною невизначеністю обстановки та 

умов функціонування МР [16]. 
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Таблиця 1 

Порівняння існуючих методів (протоколів) управління потоками даних 

 

Рівні 

моделі 

OSI 

Управляючи

й параметр 

Виявлення 

втрати 

маршруту / 

можливість 

його 

перебудови 

Місце 

управління / 

обладнання 

Складні

сть 

Тип  

мережі 

TCP L* CW*, RTO* Ні / Ні 

З кінця в кінець / 

Кінцеві пристрої 

 

Низька Проводові 

TCP-F CL* CW, RTO Так / Ні Середня MANET 

ELFN CL CW, RTO Так / Так Середня MANET 

АТСР CL CW, RTO Так / Так Висока MANET 

Fixed 

RTO 
L CW, RTO Так / Ні 

З кінця в кінець / 

Вузол-відправник 
Низька MANET 

TSR CL МТ*, RTT* Так / Так 

З кінця в кінець / 

Кінцеві пристрої 

 

Висока MANET 

С
3
ТСР CL S*, RTT Ні / Ні Середня Ad-Hoc 

С
3
Reno-2 CL Р*, CW Ні / Ні Середня Ad-Hoc 

Fuzzy-

RED 
L 

CW, черга 

повідомлень 
Ні / Ні Висока MANET 

*Позначення: L – однорівневий; CL – міжрівневий; CW – вікно перевантаження; RTO – тайм-аут 

повторної передачі; МТ – маршрутна таблиця; RTT – час кругообігу пакета; S – ширина смуги пропускання; Р – 

потужність передавача 

 

Тому для ефективного управління потоками даних в мережах класу MANET, крім 

міжрівневої взаємодії, пропонуються наступні напрямки удосконалення протоколу ТСР та 

його модифікацій: 

– використання множини різнорідних параметрів оцінки стану МР; 

– інтелектуалізація процесу управління потоками даних шляхом використання 

технологій обробки знань (наприклад, нечітких нейронних мереж). 

Реалізація зазначених підходів дозволить зменшити витрати часу на збір і аналіз 

службової інформації про стан мережі, скоротити об’єми цієї інформації та мінімізувати 

помилки, пов’язані з ухваленням неправильного рішення з управління МР з врахуванням 

вимог до передачі певних типів трафіка. Крім того, використання технологій обробки знань 

забезпечить здатність вузлів до самонавчання в процесі передачі інформації та можливість 

самоорганізації в мережу на етапі її ініціалізації. 

Висновки. Отже, підводячи підсумки проведеного аналізу існуючих методів 

управління потоками даних в телекомунікаційних мережах, можна зазначити, що існуючий 

протокол ТСР призначений для використання в проводових мережах зв’язку і не може бути 

використаний в радіомережах з динамічною топологією. 

Існуючі модифікації ТСР мають за мету вирішити питання неспроможності цього 

протоколу виявляти причину втрати пакетів у МР. Для цього застосовується взаємодія ТСР з 

протоколами інших рівнів моделі OSI (мережевим, канальним, фізичним). 

У результаті проведеного аналізу існуючих методів управління потоками даних було 

запропоновано їх класифікацію і напрямки удосконалення протоколу ТСР та його 

модифікацій, які полягають у використанні множини різнорідних параметрів оцінки стану 

МР та інтелектуалізації процесу управління потоками даних. 

У ході подальших досліджень буде розроблено метод управління потоками даних, який 

передбачатиме взаємодію мережевого і транспортного рівнів моделі OSI та 
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використовуватиме систему нейро-нечіткого виводу для прийняття рішення про вибір 

розміру вікна перевантаження на основі множини параметрів стану радіомережі. 
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СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ВИЯВЛЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙ НА 

МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДАХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КОМПЮТЕРНОГО 

ТРЕНАЖЕРНОГО КОМПЛЕКСУ ОПЕРАТИВНИХ ДІЙ 

 
У статті проводиться системний аналіз виявлення та ліквідації аварії на лінійній частині 

магістральних газопроводів, орієнтований на вирішенні проблеми правильності виходу та 

локалізації її наслідків, який ґрунтується на імітаційному та інформаційному моделюванні 

роботи газотранспортної системи та націлений на застосування в розрахункових ядрах 

комп’ютерного тренажерного комплексу для навчання та застосування в оперативній роботі 

диспетчерського персоналу газотранспортних підприємств. 

Ключові слова: комп'ютерний тренажерний комплекс, магістральний газопровід, 

диспетчерський персонал, системний аналіз. 

 

В статье проводится системный анализ выявления и ликвидации аварии на линейной 

части магистральных газопроводов, ориентированный на решении проблемы правильности 

выхода и локализации ее последствий, основанного на имитационном и информационном 

моделировании работы газотранспортной системы и нацелен на применение в расчетных ядрах 

компьютерного тренажерного комплекса для обучения и применения в оперативной работе 

диспетчерского персонала газотранспортных предприятий. 

Ключевые слова: компьютерный тренажерный комплекс, магистральный газопровод, 

диспетчерский персонал, системный анализ. 

 

This article discusses the systematic analysis of identify and liquidations the failures are on linear 

part of main gas pipelines. This systematic analysis is aimed at decision the problem of localization 

failures. It is founded on the imitation and information modeling of work of the gas -transport enterprise. 

It is basis of creation of computer trainer complex of operative actions for controller's personnel of gas-

transport enterprise. 

Keywords: computer training complex, gas pipeline, dispatch personnel, systems analysis. 

 

Вступ. Одним з найбільш важливих інструментів підвищення надійності та безпеки 

експлуатації систем магістральних газопроводів (МГ), являється якісна та кваліфікована 

підготовка обслуговуючого персоналу. Враховуючи той факт, що переважна частина 

магістральних газопроводів експлуатується понад встановлений термін, а отже існує 

постійна загроза виникнення аварійних ситуацій, від професійних дій диспетчера і загальної 

злагодженої роботи колективу залежить швидкість і правильність ліквідації великих аварій, а 

також завчасне передбачення їх виникнення.  

Швидкий та ефективний процес навчання може бути реалізований на базі широкого 

використання комп'ютерних тренажерних комплексів (КТК). Ядром автоматизованого КТК 

має бути імітаційна модель, в основі якої лежить набір математичних схем, що дозволяють 

імітувати технологічні процеси в умовах виникнення нештатних та аварійних ситуацій 

системи МГ. 

Аналіз літературних джерел. У вітчизняній науково-технічній літературі методи 

побудови і використання комп'ютерних тренажерів для навчання фахівців трубопровідного 

транспорту розглядаються з кінця минулого століття . Зосередження викладу матеріалу в 

монографії [4] на проблемах диспетчеризації пояснюється практичною відсутністю 

спеціальних навчальних закладів, що здійснюють підготовку диспетчерського персоналу в 

газовій галузі. Тому, на думку авторів роботи [4], виникла необхідність у компенсації 

ситуації, що склалася за рахунок інтенсивної підготовки фахівців-диспетчерів в рамках 

підвищення кваліфікації з використанням КТК. Такий підхід дає можливість врахувати 

особливості диспетчерської діяльності, яка за своєю суттю є творчою і вимагає вміння 
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швидко аналізувати поточну ситуацію, діагностувати збої в роботі мережі і планувати 

наслідки своїх дій під час управління трубопровідною системою. Однією з багатьох 

важливих функцій, які виконує диспетчерське управління газотранспортних підприємств є 

оперативне виявлення аварійних ситуацій на газопроводах та сприяння у їх ліквідації та 

локалізації наслідків [1]. 

Постановка задачі. Провести системний аналіз виявлення та ліквідації аварії МГ, 

орієнтований на вирішенні проблеми правильності виходу та локалізації її наслідків, який 

ґрунтується на імітаційному та інформаційному моделюванні роботи газотранспортної 

системи та націлений на застосування в розрахункових ядрах КТК для навчання та 

застосування в оперативній роботі диспетчерського персоналу газотранспортних 

підприємств. 

Розв’язання задачі. Ефективним шляхом скорочення наслідків виникнення 

масштабних аварій, пов’язаних з розривами МГ високого тиску, є раннє виявлення місця 

розриву, що дозволяє оперативно встановити правильне положення запірної арматури на 

відповідній ділянці трубопроводу, тим самим скоротивши обсяги викиду природного газу в 

атмосферу. При аварійному розриві в системі багатониткових газопроводів найбільш 

актуальним завданням є ідентифікація аварійної нитки з послідуючим її розділенням від 

інших ниток системи. Для вирішення такого завдання можливе використання КТК в режимі 

реального часу із постійним порівнянням розрахункових значень параметрів роботи МГ з 

фактичними значеннями, взятими із штатних систем контролю параметрів лінійної частини 

МГ. Рішення задачі виконується на основі аналізу зміни градієнта тиску газу на кінцях 

пошкодженої ділянки МГ, так як саме цей газодинамічний параметр має найбільш значні 

відмінності при номінальних і аварійних (тобто при наявності розриву) режимах 

транспортування газу [2]. 

Розглянемо ділянку системи МГ, що складається з однієї нитки і обмежена двома 

крановими майданчиками (рисунок 1). Спираючись на результати чисельних досліджень 

режимів транспортування газів, умова наявності аварійного витікання газу із зруйнованої 

нитки МГ на базі порівняльного аналізу апаратних і розрахункових оцінок параметрів течії 

можна описати у вигляді виконання наступної системи нерівностей: 
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задані величини, пов’язані із точністю вимірювальних приладів. Оператори «  » і « » 
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B  - відображають умови, при виконанні яких існує сенс порівняння градієнтів тиску.  

Нерівності типу     задане
А

Р
А

П
А PtPtP   відображають наявність аварійного витоку газу із 

ділянки трубопроводу. 

Тут доцільно зазначити, що в системі (1) міститься аналіз поточних значень тиску та 

градієнтів тиску газу на кінцях контрольованих ділянок трубопроводу.  Використання КТК із 

можливістю розв’язання задач газової динаміки для адекватного моделювання 

нестаціонарних процесів транспортування газу, дозволяє коректно виділити «аварійні» 
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значення градієнтів тиску для повного спектру режимів роботи контрольованого 

газопроводу. Для виявлення розриву газопроводу в багатонитковій трубопровідній системі 

повинні бути виділені однониткові ділянки, для кожного з яких контролюється виконання 

системи нерівностей. 

Для визначення координати місця розриву можуть застосовуватися методи, засновані, 

наприклад, на різниці часу фіксації заданого перепаду тиску газу або на апроксимації кривої 

падіння тиску. При розриві однієї з ниток багатониткової трубопровідної системи, хвиля 

падіння тиску в газопроводі поширюється вздовж цієї нитки зі швидкістю звуку. Знаючи 

швидкість звуку в газопроводі і час реєстрації заданого перепаду тиску на кожному з кінців 

пошкодженої нитки, можна визначити передбачене місце розриву.  

При апроксимації кривої падіння тиску можна, наприклад, використовувати лінійну 

залежність. У цьому випадку коефіцієнти апроксимуючої прямої визначаються значеннями 

тиску для конкретної пари датчиків. Координата, в якій апроксимуюча залежність дорівнює 

критичному значенню тиску, являється деякою оцінкою координати місця розриву. Середнє 

арифметичне значення між розрахованими координатами для двох пар датчиків на 

протилежних кінцях однієї ділянки приймається як прогнозована координата місця розриву. 

Приклади розподілу газодинамічних параметрів у різні періоди протікання аварії 

представлені на рисунку 1. 

 
  а) б) 

 
 в) г) 

Рис. 1. Розподіл газодинамічних параметрів роботи газопроводу: а) момент виникнення 

аварії, б) момент подання команди диспетчера на закриття лінійних кранів, в) після 

відключення аварійної ділянки, г) перехід в зону докретичного режиму витоку газу 

 

З точки зору оцінки ефективності зниження пожежовибухонебезпеки за рахунок 

оперативного перекриття лінійних кранів трубопровідної системи необхідно знати кількість 

викинутого в атмосферу природного газу та часовий закон його викиду. Дана величина і 

відповідна тимчасова залежність складаються з двох складових. Перша складова 

обчислюється шляхом інтегрування по часу функції масової витрати природного газу в зоні 

аварії від моменту розриву МГ до моменту перекриття лінійного крана. Друга складова 
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дорівнює кількості природного газу, що залишився в аварійному трубопроводі на момент 

перекриття крана. 

Часовий закон надходження природного газу до джерела викиду використовується не 

тільки при моделюванні виникнення пожежовибухонебезпеки на об'єктах МГ, але й при 

чисельному аналізі параметрів пожеж на цих об'єктах, пов'язаних з руйнуванням МГ. При 

аварії на лінійній частині МГ основні дії з гасіння пожежі спрямовані на порятунок життя 

людей і прилеглих до місця розриву МГ виробничих і соціальних об'єктів. Місце розриву, як 

правило, впливу засобів пожежогасіння не піддається. Це пов'язано з необхідністю 

запобігання розповсюдження метану по місцевості і можливості виникнення нових займань. 

Таким чином [6], орієнтовна тривалість пожежі після перекриття кранів може бути оцінена з 

використанням КТК за формулою: 

вигоранняuS ,                                                      (2) 

де S – кількість горючої речовини (природного газу за нормальних умов), кг; 

вигоранняu  - швидкість вигорання горючої речовини. Швидкість вигорання не являється 

постійною величиною і залежить від багатьох факторів [6]. 

Використовуючи програмний модуль КТК, з точністю можна визначити табличну 

функцію зміни масової витрати природного газу, що транспортується, в зоні розриву 

трубопроводу від часу. Інтеграція цієї функції за часом дозволяє встановити кількість 

викинутого в довкілля продукту на даний момент часу. 

Висновок. До найбільш складних задач проведення оперативних переключень при  

експлуатації об’єктів газотранспортних підприємств належать задачі правильності виходу з 

аварійних ситуацій, які виникають на ділянках з заниженим  запасом надійності, на фоні 

ускладненого режиму роботи системи. Реалізація приведеного в даній статті системного 

аналізу в розрахункових ядрах КТК буде направлена на формування практичних навичок 

оперативно-диспетчерського персоналу, підвищення їх професійного рівня при розв’язанні 

таких задач. 
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МОДЕЛЮВАННЯ РІВНЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ  В ЕКОНОМІЧНИХ  

СИСТЕМАХ ЗАСОБАМИ МОВИ UML 

 
У статі розглянуті деякі аспекти застосування методології оцінки інформаційної безпеки 

компаній - Digital Security Office. Запропоновано доповнити даний метод спеціальним показником 

поточних ризиків для кількісної оцінки ступеня поточної небезпеки атак різних класів або 

несанкціонованого доступу до інформаційної системи.  

Ключові слова: оцінка інформаційної безпеки; мова моделювання UML; програма аналізу 

поточних ризиків 

 

В работе рассмотрены некоторые аспекты применения методологии оценки 

информационной безопасности компаний - Digital Security Office. Предложено дополнить 

данный метод специальным показателем текущих рисков для количественной оценки степени 

текущей опасности атак разных классов или несанкционированного доступа к информационной 

системе. 

Ключевые слова: оценка информационной безопасности; язык моделирования UML; 

программа анализа текущих рисков   

 

In the article some aspects of application of methodology of an estimation of information safety of 

the companies - Digital Security Office are considered. It is offered to add the given method with a special 

indicator of current risks for a quantitative estimation of degree of current danger of attacks of different 

classes or not authorised access to information system.  
Keywords: an estimation of information safety; language of modelling UML; the program of the 

analysis of current risks. 

 

Постановка проблеми. Глобальний характер загроз безпеці інформаційних систем 

зумовлений зростанням каналів доступу до неї. Надання гарантій безпеки інформації в 

мережах телекомунікацій взагалі,  й у системах і мережах з відкритими каналами, зокрема, є 

складним комплексним завданням. У міжнародних стандартах з інформаційної безпеки та 

українському законодавстві проблеми захисту інформації вирішуються одночасно зі 

стратегічними та поточними завданнями розвитку архітектури корпоративних 

інформаційних систем та мереж. Такий підхід відповідає комплексному підходу до завдання 

забезпечення надійного захисту інформації на всіх етапах життєвого циклу інформаційних 

систем – від концептуальних схем до технічної експлуатації в окремих суб’єктах 

господарської діяльності. 

Метою даної статті є аналіз методів реалізації загроз інформаційним ресурсам в 

корпоративних інформаційних системах, а також визначення характерних ознак реалізації 

різних класів атак із застосуванням дискретних процедур розпізнання загроз.  

Аналіз попередніх досліджень. Сучасні міжнародні економічні інформаційні системи 

(МЕІС) відносяться до числа багаторівневих критичних систем, оскільки відмови в їх роботі 

можуть спричинити за собою серйозні наслідки. Для забезпечення захисту інформації в 

МЕІС на різних рівнях використовуються криптографічні механізми, проте стрімке 

зростання обчислювальної техніки, створення систем і технологій кибертероризму, 

приводить до появи нових загроз (активних і пасивних атак) і злому підсистеми захисту 

МЕІС. Під загрозою розуміється сукупність умов чинників, що створюють небезпеку 

несанкціонованого, у тому числі випадкового, доступу до інформації, результатом якого 

може стати знищення,  зміна, блокування, копіювання, розповсюдження інформації [1, 2, 3]. 

Необхідність захисту інформації у глобальних економічних системах обумовлена 

необхідністю протидії загрозам інформаційній безпеці, що наносять прямі матеріальні 
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збитки, як виробникам інформаційних технологій, так і користувачам (шкідливі програми – 

48%; крадіжка персональних даних – 43%; шпигунські програми – 32%; шахрайство – 22%; 

спам – 12%). Як свідчать результати дослідження, якщо у 2008 р. 65% даних, отриманих за 

допомогою програм-шпигунів та троянських програм, відносились до незначних загроз, то у 

2010 р. більша їх частина мала статус середнього та критичного рівня. При цьому 

розподілення шпигунських додатків у світовому інформаційному просторі є таким: 65% 

шпигунських додатків належать до класу троянських; 30% – здійснюють розсилання спаму; 

15% – одночасно ведуть облік даних, що вводяться користувачем з клавіатури; 10% – інші 

шпигунські додатки. За кількістю генеруючого зловмисного коду лідирують США – 30%, 

Китай – 10% і Німеччина – 7 %. Оскільки розвиток міжнародного законодавства щодо 

електронних комунікацій відстає від прогресу технологій, а експорт послуг за вартістю є 

приблизно еквівалентним експорту компонентів, необхідних для надання таких послуг, з 

метою забезпечення міжнародної інформаційної безпеки запропоновано щодо експорту 

даних дотримуватись вимог внутрішнього законодавства країн з експортних обмежень та 

створити в країнах Державні органи реагування на комп’ютерну небезпеку за аналогією з 

CERT (Computer Emergency Response Team), створеної  в США, до функцій якої належить 

дослідження проблем безпеки, співпраця з виробниками відносно їх розв’язання, створення 

служб допомоги користувачам щодо безпеки їх ПК та ін. [1, 4].  

Основний матеріал статті. Оскільки традиційні сигнатурні методи не забезпечують 

належного рівня захисту, використовування методів інтелектуального аналізу даних у 

системах захисту інформації МЕІС є напрямом, що активно розвивається. Інформація, яка 

може бути основою побудови цих методів, може бути подана в різних формах, наприклад, у 

вигляді певних ознак несанкціонованого доступу в комп'ютерних системах, діапазонів 

порогових значень, параметрів вхідного вихідного трафіку, непередбачених адрес пакетів, 

атрибутів, тимчасових параметрів, запитів і т.д.  

Позначимо через  MI загальне число загроз інформації; PA - число можливих цілей 

порушників в МЕІС; 
apB  - безліч номерів загроз інформації, які реалізуються порушником, 

якщо він досяг мети - pa. Стандартна постановка задачі розпізнавання, в нашому випадку 

йдеться про розпізнавання інформаційної атаки або спроби несанкціонованого доступу до 

ресурсів МЕІС,  полягає в наступному - досліджується деяка безліч об'єктів, в нашому 

випадку -  це РА - число можливих цілей порушника. Об'єкти цієї множини описуються 

системою ознак }p,...,{p axnax1 . Відомо, що множина РА  може бути описана у вигляді 

об'єднання непересічних підмножин (класів) загроз інформації -  

).B,...,B()KL,...,KL(
la1a ppl 1  Є кінцевий набір об'єктів }ps,...,{sp ama1  з РА, про які відомо, 

яким класам вони належать (це прецеденти, тобто об'єкти, що використовуються для 

навчання - ОВН).  

Отже рішення задачі потребує за пред'явленим набором значень ознак, тобто опису 

деякого об'єкту  ansp  з РА, про який, взагалі кажучи, невідомо, якому класу він належить, 

визначити цей клас, і відповідно, збудувати роботу СЗІ так, щоб вона могла ефективно 

протидіяти загрозі в рамках даного класу. 

Мета атаки може не співпадати з метою реалізації загроз МЕІС, і може бути направлена 

на отримання проміжного результату, необхідного для досягнення надалі реалізації загрози. 

У випадку не збігу цілей атаки з метою реалізації загрози, сама атака розглядається як етап 

підготовки до здійснення дій, направлених на реалізацію загрози, тобто як «підготовка до 

здійснення» несанкціонованого доступу.  

Головною особливістю даних процедур розпізнавання і пошуку вразливості МЕІС і 

мережі, званих надалі дискретними або логічними процедурами, є можливість отримання 

результату за відсутності інформації про функції розподілу значень ознак і за наявності 

малих повчальних вибірок. Також не потрібне завдання метрики в просторі описів об'єктів. В 

даному випадку для кожної ознаки визначається бінарна функція близькості між його 

значеннями, що дозволяє розрізняти об'єкти і їх опис. 
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З урахуванням вищевикладеного, розроблено механізм управління електронними 

технологіями для корпоративних інформаційних систем компаній, див. рис. 1, який 

передбачає комплексне використання таких заходів захисту, як правові (закони, укази, 

нормативні акти, що регламентують правила взаємодії з інформацією обмеженого 

використання і відповідальність за їх порушення),  адміністративні (заходи організаційного 

характеру, що регламентують процеси функціонування інформаційної системи, 

використання її ресурсів, діяльність персоналу і т.д.), фізичні (різного роду механічні, 

електро- та електронно-механічні пристрої і конструкції, призначені для створення фізичних 

перешкод на можливих шляхах проникнення й доступу потенційних порушників до 

компонентів захисту інформації), технічні заходи (апаратно-програмні засоби, що виконують 

функції захисту інформації). 

Щоб створити  політику, яка звела б до мінімуму ризики інформаційної безпеки, треба 

чітко уявляти структуру організації і робочого процесу. Для цього потрібне моделювання, 

яке наочно показало б усі недоліки в інформаційному захисті підприємства. Моделювання, 

що виконано в середовищі мови UML, надає саме ці можливості: побачити організацію і її 

структуру з різних точок зору. Зробивши подібне моделювання, подальше створення 

ефективної політики  інформаційної безпеки стає простішим і наближається ще на один крок 

до ідеалу.  

Для побудови моделі програми, яка дозволяє оцінити певні загрози та вразливості 

інформаційної безпеки компанії, була використана програма Activity Diagram, яка дозволила 

здійснити: 

1. Введення даних по відділах компанії; 

2. Порівняти дані із стандартами інформаційної безпеки; 

3. Виконати аналіз даних по відділах компанії; 

4. Виконати оцінку інформаційної безпеки; 

5. Вивести діаграму вразливостей на основі даних по відділах компанії.   

Модель компанії, бізнес процеси якої інтегровані із МЕІС,  наведена на рис. 2.  

Були побудовані моделі різних функцій і засобів вибраної компанії, розроблені 

рекомендації по поліпшенню політики інформаційної безпеки, а також розроблена 

спеціальна програма-аналізатор для подібних організацій. 

 
Рис. 1. Механізми управління системою захисту МЕІС 

 

 Заходи по захисту інформації  Електронні технологій 

Системи  

захисту  

електронних  

технологій  

МЕІС 

Засоби комунікацій: 

1. Супутниковий зв’язок; 

2. Стільниковий зв’язок; 

3. Ін. 

Модулі МЕІС: 

1. Управління; 

2. Зв’язок із 

постачальниками; 

3. Клієнт - банк; 

4. Ін. 

Мережні ресурси: 

1. Internet; 

2. Enternet; 

3. Intranet; 

4. Ін. 

Законодавчі: 

1. Закони; 

2. Нормативні документи; 

3. Ін. 

Адміністративні: 

1. Підбір персоналу; 

2. Обмеження доступу; 

3. Ін. 

Апаратні та програмні: 

1. Технічні засоби захисту 

інформації; 

2. Аналіз загроз; 

3. Ін. 
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Рис. 2. Модель роботи програми аналізатора 

 

У розробленій програмі використовуватиметься оцінка інформаційної безпеки методом 

Digital Security Office [2], який припускає розрахунок міри загрози інформаційної безпеки, 

виходячи з вразливостей політики захисту інформації компанії. Оцінка робиться у декілька 

етапів, які включають: 

розрахунок рівня загрози від вразливості hT  на основі критичності і вірогідності 

реалізації класу загроз через цю вразливість; 

розрахунок загального рівня класу загроз виходячи з параметрів hT ; 

розрахунок ризику по МЕІС в цілому. 

Для кожного пункту політики інформаційної безпеки компанії розрахунок рівня 

вразливості можливо здійснювати за наступною формулою 

 

,
100

)(

100

VPER
Th                                                              (1) 

 

де  ER - критичність реалізації загрози (вказується в %);  

      P(V) - вірогідність реалізації загрози через вразливість (вказується в %). 

 

Вірогідність реалізації загрози залежатиме від того, наскільки чітко виконується 

політика безпеки в компанії, що моделюється. Коефіцієнт ER для кожного пункту 

вибирається з таблиці 1. 
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 Таблиця 1 

Коефіцієнти ER 

 

Дотримання 

обов'язків і 

відповідальності 

посадовців з 

питань 

забезпечення 

безпеки 

інформації 

компанії 

Дотримання 

порядку допуску 

в службові 

приміщення 

компанії  і до  

інформації, що 

обробляється на 

серверах 

Дотримання 

захисту 

програмного 

забезпечення і 

інформаційного 

забезпечення від 

дії програм-

вірусів і під час  

користування 

Інтернет, 

електронною 

поштою і т.д. 

Організаці

я системи 

створення і 

профілак-тичної 

заміни 

парольного 

захисту 

Організа

ція протидії 

несанкціоно-

ваного 

доступу до 

робочих 

місць, 

серверів,  

інформаційни

х носіїв 

0…100 0…100 0…100 0…100 0…100 

 

Ми пропонуємо ввести спеціальний показник для кількісної характеристики ступеня 

поточної небезпеки атаки або НСД до системи, який може бути розрахований  у будь-який 

момент часу, зокрема, з використанням описаних в [5] дискретних процедур розпізнавання і 

протидії загрозам. Результати вимірювань показника можуть бути представлені системному 

адміністратору (адміністратору  бази даних)  або використані для вирішення інших задач.  

Якщо процеси обробки інформації  характеризуються  ризиками НСД, всі значення 

яких лежать в зоні допустимих значень ZS0, поточна небезпека може вважатися нульовою. У 

випадку, якщо один або декілька параметрів переходять в зону небезпечних значень ZS1, 

поточна небезпека збільшується, і вона зростатиме у міру наближення параметрів до зони 

критичних значень ZS2, див. рис. 3. 

 

LL L H HH

ZS0 ZS1 ZS2ZS1ZS2

Зона 

допустимих  

значень 

ризиків НСД 

до МЕІС

Зона 

небезпечних    

значень 

ризиків НСД 

до МЕІС

Зона 

критичних   

значень 

ризиків НСД 

до МЕІС

Зона 

небезпечних    

значень 

ризиків НСД 

до МЕІС

Зона 

критичних 

значень 

ризиків НСД 

до МЕІС

Попереджувальний

 рівень ризиків НСД

Попереджувальний 

рівень ризиків НСД
Гранично допустиме

значення ризиків НСД

Гранично допустиме 

значення ризиків НСД

 
 

Рис. 3. Ризики НСД до МЕІС 

 

Інтуїтивно зрозуміло, що поточна небезпека проникнення у МЕІС повинна залежати від 

загального числа загроз інформації - MI, які одночасно знаходяться в зоні ZS1, від ступеня 

наближення кожного параметра до зони ZS2 і від ступеня впливу кожної загрози певного 

класу на можливість виникнення нештатної ситуації, наприклад, отримання доступу до 

ресурсів МЕІС. 
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Позначимо показник поточних ризиків (ППР) через )(XCC ППРППР  , де 

),...,,...,(
1 MIППРiППРППРППР xxxX   - вектор значень  ППР, MI  - число загроз інформації у 

МЕІС. 

Розрахунок ППР проводився за формулою: 
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                  (2) 

 

Деякі форми програми «Analyst» показані на рис. 4, 5. 

 
а) 

 

 
б) 

 

Рис. 4. Діалогові форми для завдання параметрів розрахунку 
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Рис. 5. Гістограма із результатами розрахунку показників поточних ризиків та 

інформаційної безпеки відділів компанії 

 

Висновки. Таким чином, використовування мови UML, як одного з засобів 

моделювання  загроз і ризиків інформаційної безпеки компаній, дає можливість підвищити 

ефективність методу Digital Security Office. Запропонована кількісна міра для оцінки 

захищеності ресурсів інформаційних систем у вигляді спеціального показника - ступеня 

поточної небезпеки - атаки або несанкціонованого доступу до системи, який може бути 

розрахований у будь-який момент часу її роботи. 
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ТЕРМОСЕНСОРНІ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ВИМІРЮВАНЬ 

ПАРАМЕТРІВ ТЕПЛОВИХ ПОТОКІВ 

 
Викладені принципи побудови та розглянуті структури вимірювальних систем з 

мікроелектронними датчиками температури, що забезпечують реєстрацію теплових єфектів з 

розрізнювальною здатністю 0,0001К.  

Ключові слова: вимірювальні системи, мікроелектронні датчики температури, біосенсорні 

системи. 

 

Изложенные принципы построения и рассмотренны структуры измерительных систем с 

микроэлектронными датчиками температуры, которые обеспечивают регистрацию тепловых 

эффектов с распознавательной способностью 0,0001К.  

Ключевые слова: измерительные системы, микроэлектронные датчики температуры, 

биосенсорные системы. 

 

In the article the principles of construction and structure of measuring systems with 

microelectronic gauges of temperature which provide registration of thermal effects with identification 

ability 0,0001К are considered. 

Keywords: measuring systems, microelectronic gauges of temperature, biotouch systems. 

 

Вступ. Високочутливі вимірювання параметрів теплових процесів є актуальним 

завданням у багатьох науково-технічних областях - від розробок систем термозахисту та 

енергозберігаючих конструкцій будівель до створення принципово нових аналітичних 

засобів на основі біосенсорів, зокрема для екологічного контролю та виявлення отруйних 

речовин експрес-методами. Нижче на прикладі приладів, розрахованих на використання в 

біосенсорних системах, будуть розглянуті нові методи, сенсори та електронні канали для 

високочутливих вимірювань теплових величин. При деяких модифікаціях наведені технічні 

рішення можуть бути використані і для вирішення завдань в суміжних областях.  

В апаратурі біохімічного аналізу для реєстрації теплових процесів використовуються 

послідовності перетворень, схема яких представлена на рис. 1. Вхідним впливом є хімічна 

реакція при контакті деякої кількості досліджуваного компонента (Ci) у складі проби  

речовини з анализирующим реагентом біохімічного перетворювача (біосенсора), який діє 

вибірково. Вихідним параметром біохімічного перетворювача є зміна температури проби 

(∆Т), пропорційна кількості досліджуваного компонента. Виділене тепло за допомогою 

термоелектричного перетворювача, яким може бути термометр опору, перетворюється в 

зміну електричної величини - в даному випадку у зміну опору (ΔR). Цей параметр потім 

перетворюється в зручну для обробки форму (спочатку в нормовану напругу ΔU, а потім у 

цифровий код N) за допомогою мостового вимірювального кола (МВК) і аналого-цифрового 

пристрою (АЦП). За кількістю локально виділеного тепла можна судити про загальну 

кількість або про концентрації компонентів досліджуваних речовин [1]. 

 

Біохіміч. 

перетвор. 

МВК 
N Сi ΔТ ΔR АЦ

П 

Термоел.

перетвор

.. 

 

ΔU 

 

 
Рис. 1. Схема перетворень в термосенсорній системі 
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Досягнення достатньої чутливості та точності вимірювань теплових ефектів 

біохімічних реакцій пов'язане з розв’язанням декількох складних технічних завдань. Серед 

них важливим є створення чутливих вимірювачів температури, які забезпечують 

розрізнювальну здатність на рівні 10
-4

К і вище. Для цього необхідно сконцентрувати дуже 

малу кількість тепла, яке виділяється в результаті реакції (точніше, максимально можливу 

його частину), на термочутливому елементі вимірювальної системи. Також важливо 

забезпечити інваріантність вимірів до нестабільності температури навколишнього 

середовища і неоднорідностей теплових полів в конструкції приладів. Мінімізація градієнтів 

температури особливо важлива для зони реактора і зони розміщення термосенсорів. 

Необхідно відзначити ще один фактор, істотний для розробок термосенсорних систем. 

Метою таких розробок є створення порівняно недорогих, портативних і простих в 

експлуатації приладів, які перевершували б існуючі калориметричні засоби біохімічних 

досліджень за своїми техніко-економічними показниками. Ця умова накладає додаткові 

обмеження на вибір принципів дії і елементну базу проектованих пристроїв. 

Перспективним шляхом для вирішення зазначених вище завдань може бути 

принципово нове структурне рішення: використання в якості інформативного сигналу 

термоелектричного перетворювача не різниці температур до і після закінчення реакції, як в 

класичних калориметрах, а теплового потоку з зони реакції на масивний елемент конструкції 

з великою теплоємністю і стабільною температурою. Шляхом хорошої теплоізоляції 

реактора можна сконцентрувати більшу частину теплової енергії, що виділилася у вигляді 

теплового потоку через теплопровідний канал, в якому встановлений датчик теплового 

потоку. У цьому випадку, сумарна енергія теплового потоку за час протікання реакції і 

подальшого розсіяння виділеного тепла буде відповідати кількості досліджуваного 

компонента, що прореагував. Існують різні засоби для вимірювань теплового потоку: пасивні 

- на основі термопар, піроелектричних датчиків, болометрів, а також активні [2, 3]. Проте, всі 

вони з різних причин не можуть бути використані в даному випадку (конструкційна 

несумісність, низька чутливість або складність).  

Придатний для практичної реалізації засіб вимірювання теплового потоку з реактора 

термобіосенсора запропоновано в [4]. На основі цього технічного рішення була розроблена 

термобіосенсорная система [7], що характеризується досить високою чутливістю, 

компактністю і невисокою вартістю (рис. 2). Перетворення теплового ефекту в електричний 

сигнал проводиться за допомогою мініатюрного диференціального датчика градієнта 

температури з чутливими елементами у вигляді двох термометрів опору Rt1 і Rt2, 

розташованих з двох сторін тонкої пластини, які виготовляються за тонкоплівковою 

технологією [5, 6]. Вихідним параметром датчика є співвідношення електричних опорів 

робочого і опорного плечей. Це співвідношення визначається електронним вимірювальним 

модулем, реалізованим на основі моста змінного струму, який забезпечує дуже високу 

чутливість і стабільність системи. Розрізнювальна здатність при вимірюванні температури, 

що досягнута з використанням простих, дешевих елеменентів становить біля 0,0001 ° С. 

 
 

Рис. 2. Калориметрична система з реєстрацією теплового потоку 
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Чутливі елементи термодатчика включені в мостове вимірювальне коло (МВК), яке при 

відсутності реакції збалансоване. Наявність реакції викликає нерівноважний тепловий потік 

через датчик, який в свою чергу змінює градієнт температури на тепловому опорі між його 

чутливими елементами, що призводить до появи додаткової різниці їх опорів і відповідно до 

разбалансу мостового вимірювального кола. Для усунення впливу контактних потенціалів, 

дрейфів параметрів електронних вузлів вимірювального кола і ряду інших завад, живлення 

мостового кола здійснюється змінною напругою від генератора тестового сигналу (ГТС). На 

виході мостового кола вимірювальний сигнал випрямляється синхронним детектором (СД), а 

потім перетворюється в цифрову форму аналого-цифровим перетворювачем (АЦП). Далі 

результат перетворення обробляється за допомогою мікропроцесорного контролера 

вимірювального модуля (МПК) і передається в реєструючий пристрій, в якості якого може 

використовуватися персональний комп'ютер (ПК). Конструкція калориметричної комірки 

забезпечує мінімізацію впливу на результати вимірювання зовнішніх і внутрішніх завад, а 

також концентрацію виділеної в реакторі теплової енергії на чутливих елементах 

термоелектричних перетворювачів. В описаному пристрої завдання створення 

високочутливого вимірювача різниці температур вирішується за рахунок використання в 

якості термосенсорів тонкоплівкових високоомних термометрів опору, які мають дуже 

високу стабільність при малих розмірах і малій власній теплоємності, а також за рахунок 

використання електронного вимірювального блоку на базі моста змінного струму. 

Слід зазначити, що вибір інформативного параметра у відгуку вимірювального каналу 

являє собою певну проблему, зокрема він залежить від тривалості хімічної реакції [7]. Це 

пов'язано з тим, що в запропонованому калориметрі вимірюється не прирощення 

температури, яке пропорційне енергії за весь час протікання реакції, а миттєві значення 

теплового потоку, які пропорційні тепловій потужності реакції в конкретний момент часу. 

У розглянутій на рис. 2 структурі термобіосенсорной системи використовується 

пасивний детектор теплового потоку. На рис. 3 представлена структура системи з активним 

вимірником теплового потоку. 
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Рис. 3. Термосенсорна система з активним вимірником теплового потоку 

 

У цій системі використовується канал визначення різниці опорів термочутливих 

елементів диференціального датчика теплового потоку, який побудований аналогічно 

попередньому. Результат виміру цієї різниці пропорційний потужності теплового потоку, що 

протікає через датчик в напрямку від робочої кювети, де відбувається біохімічна реакція, до 
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референсної кюветі. На виході 1 МПК формується сигнал керування джерелом струму 

(КДС), який забезпечує підігрів буферної рідини в референсної кюветі до температури, 

однакової з температурою в робочій кюветі, що дозволяє врівноважити зустрічні теплові 

потоки в диференціальному датчику. Якщо теплоємність обох кювет однакова, то теплова 

потужність реакції в робочій кюветі при цьому буде дорівнювати електричній потужності 

нагрівача в референсної кюветі. Таким чином код сигналу керування на виході 1 МПК буде 

відповідати концентрації досліджуваної речовини. МПК при цьому може проводити 

розрахунки цієї концентрації і передавати їх в ПК для реєстрації через порт інтерфейсу 2. 

Якщо тривалість реакції менше, або порівнянна з тепловою постійною 

калориметричної комірки, то встановити баланс теплових потоків в диференціальному 

датчику неможливо. У цьому випадку система може використовуватися для визначення 

повної енергії реакції (пропорційної до загальної кількості досліджуваної речовини). Для 

цього МПК формує на виході 1 короткі імпульси підігріву, тривалість яких обернено 

пропорційна інтегралу теплового потоку в напрямку від робочої до референсної кюветі за 

час від початку реакції до поточного моменту. За рахунок імпульсного підігріву референсної 

кювети буде підтримуватися компенсуючий тепловий потік в напрямку від референсної до 

робочої кюветі. Після закінчення реакції компенсуючий потік енергії зрівняється з 

вимірюваним потоком і значення проінтегрованого сигналу датчика стане нульовим. На 

цьому процес урівноваження зупиняється. Інтеграл значення керуючих кодів на виході 1 

МПК за часом буде відповідати повній енергії біохімічної реакції. Всі необхідні операції з 

обробки вимірювальних сигналів і виконання врівноваження виконує МПК за відповідною 

програмою. 

На рис. 4 зображено мініатюрний варіант калориметричної комірки, яка працює 

відповідно до описаного принципу. 
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Рис. 4. Мініатюрна калориметрична комірка зі зрівноваженням теплових потоків 

 

На тонку керамічну підкладинку С нанесено біоселектівний елемент S, два 

тонкоплівкових термометра опору Rt1 і Rt2 і нагрівач Н. Підключення електронних 

елементів до вимірювального модулю проводиться згідно зі схемами на рис. 2, 3. 

Для проведення вимірювань на цю комірку наноситься тонкий шар буферного розчину, 

в який вноситься досліджувана речовина. Біохімічна реакція на селективному елементі S 

викликає тепловий потік Ф вздовж підкладки і між термочутливим елементами Rt1 і Rt2 

виникає градієнт температури. Цей градієнт компенсується зустрічним потоком тепла від 

нагрівача Н. Як і в попередньому варіанті, врівноваження теплового потоку (миттєвих 

значень або інтеграла) забезпечується мікроконтролером вимірювальної системи. 

За результатами теоретичного аналізу та проведених експериментальних досліджень 

термобіосенсорні системи з активними детекторами теплового потоку виглядають дуже 

перспективними з точки зору підвищення чутливості, але слід враховувати, що в практичних 

конструкціях необхідно вирішувати проблему відведення та розсіювання виділеної теплової 

енергії, а також проблему дотримання однорідного теплового поля в комірці. З урахуванням 

цих проблем, найбільш практичною на даний час виглядає перша з розглянутих структур на 

основі прямого перетворення теплового потоку. Виконані метрологічні дослідження 

приладів на цій основі показали можливість вимірювань теплових ефектів хімічних реакцій 
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величиною 1мДж і менше, а також можливість їх застосування для дистанційного контролю 

температури об’єктів, визначення теплових потоків від елементів устаткування та споруд.  
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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ 

СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ АВТОНОМНИМ МОБІЛЬНИМ РОБОТОМ 

 
Запропонована інформаційна технологія обробки інформації в гібридній інтелектуальній 

системі управління автономним мобільним роботом, яка включає етапи підготовки даних для 

зменшення апріорної невизначеності і прискорення роботи алгоритмів системи управління, та 

дозволяє виконувати багатокритеріальну оптимізацію траєкторії на стратегічному рівні 

планування поведінки мобільного робота  

Ключові слова: інтелектуальна  система управління, алгоритм, мобільний  робот. 

 

Предложена информационная технология обработки информации в гибридной 

интеллектуальной системы управления автономным мобильным роботом, которая включает 

этапы подготовки данных для уменьшения априорной неопределенности и ускорения работы 

алгоритмов системы управления, а также позволяет выполнять многокритериальную 

оптимизацию траектории на стратегическом уровне планирования поведения мобильного робота. 

Ключевые слова: интеллектуальная система управления, алгоритм, мобильный  робот. 

 

In this paper information technology of information processing in intelligent hybrid control system 

of autonomous mobile robot is proposed. This technology includes the steps of preparing data to reduce 

the prior uncertainty and speed up the algorithms of control system. Also it allows to perform multi-

objective optimization of the trajectory at the strategic level of planning behavior for mobile robot. 

Keywords: an intellectual control system, algorithm, the mobile robot. 

 

Вступ. Одним із завдань сучасних мобільних роботів (МР) є автономне переміщення по 

оптимальній траєкторії на місцевості з урахуванням необхідності оптимізації траєкторії 

відразу за декількома критеріями. У цьому випадку робот повинен мати автономну 

«інтелектуальність» при прийнятті рішень щодо виконання поставленого завдання. 

Це визначає актуальність проблеми створення МР, які володіють розвиненими 

«інтелектуальними» здібностями до самостійного пересування по місцевості за наявності 

невідомих заздалегідь перешкод та виконання завдань маневрування. 

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 та вирішувати задачу 

багатокритеріальної оптимізації траєкторії на базі апріорних даних, що дозволяють створити 

зручну для вирішення задачі оптимізації форму подання інформації. 

Найбільш поширеним і простим способом представлення інформації про місцевість, 

через яку необхідно переміщатися МР, є растрові карти. Однак такий спосіб представлення 

апріорних даних незручний для вирішення оптимізаційних завдань. Одним із способів 

подолання цієї проблеми є використання мультигрідів [1] для завдання значень необхідних 

для виконання оптимізації і для трансформації даних у структуру, яка придатна для 

виконання оптимізації. Прикладом такої структури може служити двозв’язний граф. 

Апаратом багатокритеріальної оптимізації можуть бути генетичні алгоритми, які 

володіють такими перевагами як прийнятна швидкість роботи при наближеному рішенні NP- 

повних задач, принципова можливість вирішувати задачу багатокритеріальної оптимізації, 

можливість розпаралелювання обчислень [2-7]. 

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 рішення задачі багатокритеріальної оптимізації траєкторії переміщення МР на 

стратегічному рівні планування поведінки робота з урахуванням існуючих перешкод на 

місцевості та можливого впливу невизначених факторів на траєкторію в процесі 

переміщення МР. 
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Розв’язання проблеми. Для вирішення поставленого завдання необхідно розглянути 

етапи підготовки інформації для виконання автономним мобільним роботом такого завдання 

як переміщення по місцевості, що наведені на рисунку 1. Вхідними даними для зменшення 

невизначеності можуть бути картографічні дані представлені наприклад у вигляді растрової 

карти. Далі необхідно вибрати набір критеріїв, пов'язаних з витратами ресурсів МР і 

ризиками, які виникають при проходженні МР по обраній траєкторії на заданій карті. Для 

зменшення розмірності і кількості вихідних даних, а також для їх трансформації у вигляд 

придатний для розв'язання задачі багатокритеріальної оптимізації необхідно застосувати 

мультигріди для розбиття вхідної карти на дискретні сектора за допомогою сіток. Після 

цього для обраної групи критеріїв оптимізації необхідно отримати мультигріди і при 

необхідності виконати усереднення значень критеріїв для однорідних областей мультігрідов. 

Отриманий результат дозволяє побудувати двозв’язний граф асоційований з масивами 

характеристик для кожного з ребер. 

 

 
Рис. 1. Схема підготовки інформації при виконанні МР завдання переміщення на 

місцевості 

 

Граф отриманий на останній стадії використовується для вирішення задачі оптимізації 

траєкторії переміщення. 

Існує низка класичних алгоритмів розв'язання цієї задачі (Белмана-Форда, 

Дейкстри)[1]. Проте класичні алгоритми розв'язання задач оптимізації оперують лише одним 

параметром оптимізації – вагою (ціною) шляху, що виражає сукупність адитивних 

характеристик траєкторії. У реальності, зазвичай, існує декілька параметрів, які 

характеризують критерії різної природи, наприклад, пропускна здатність, затримка, 

швидкість переходу, затрати палива або витрати енергії, ризики. При цьому критерії можна 

поділити на адитивні та неадитивні. Таким чином, виникає необхідність розв'язання задачі 

про найкоротші шляхи з кількома критеріями оптимізації. Класичні алгоритми не застосовні 

до задач такого типу, що належать до класу NP-складних. Обчислювальні затрати на 

розв'язання таких задач експоненційно зростають із ростом розмірності оброблюваних 

графів. Тому виникає необхідність формування нових підходів та алгоритмів розв'язання 

задач пошуку оптимальних шляхів з багатьма критеріями, одним із яких є  генетичний 
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підхід. Який відноситься до класу anytime-алгоритмів[4] і може повертати результат в будь-

який час або при досягненні необхідної точності.  

В задачі про найкоротші шляхи задається зважений орієнтований граф G=(V,E), де V – 

множина вершин, VVE  - множина ребер графа. В загальному  випадку існує декілька 

вагових функцій REk  :,...,1 , кожна з яких відповідає певному критерію оптимізації. 

Довільний шлях ji vvp  , складається з послідовності ребер Evvvv jkli ,,...,,  і може 

бути представлений у вигляді послідовності вершин графа, що належать 

шляху jli vvvp ,...,, . Вершини Vvvv jli ,...,, , причому кожна вершина входить до шляху 

лише один раз.  

Нехай індекс s відповідає початковій а d – кінцевій вершинам шуканої траєкторії 

ji vvp  . Визначимо xi,j як 
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де t – траєкторія переміщення МР. 

Нехай загальна кількість критеріїв оптимізації задачі k. За кожним критерієм можна 

обчислити певний функціонал (цільову функцію), який відповідає якості шляху з точки зору 

алгоритму маршрутизації і визначається як  

 

EjikmxjiFpC jimmm  ),(,,,1),),,(()( ,  .                                  (1) 

 

Для адитивних характеристик траєкторії, Fm є сумою значень вагової функції ребер, які 

входять до шляху p. Для неадитивних характеристик шляху функціонал Fm є складною 

функцією від багатьох параметрів і може враховувати не тільки стан з'єднань, але й стан МР, 

зміну середовища та ін. 

Позначимо множину всіх можливих шляхів між вершинами як P. В загальному випадку 

задача про найкоротший шлях між двома визначеними вершинами в графі з багатьма 

критеріями може бути сформульована наступним чином: 
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Умови (3) та (4) вимагають, щоб шуканий шлях не містив циклів. Умова (2) вимагає, 

щоб цільова функція за кожним критерієм оптимізації по всіх можливих 

шляхах Pvvp ds  досягала найменшого значення на шуканому шляху. 

Розглянемо повний шлях djis vvvvp ,...,,...,,..., , де Vvvvv djis ,...,,...,,..., , що є 

проміжним розв'язком задачі. Хромосома генетичного алгоритму, яка с представленням 

розв'язку складається з послідовності цілих додатніх чисел, що відповідають 

ідентифікаторам вершин графа, через який проходить шлях. Кожний локус (положення) 

хромосоми визначає порядковий номер вершини (ідентифікатор якої збігається зі значенням 
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відповідного гену) у шляху. Гени першого та останнього локусів хромосоми зарезервовані за 

початковою та кінцевою вершинами шляху відповідно.  

Довжина хромосоми може змінюватись від 2 до |V|. Таке представлення розв'язку задачі 

ускладнює формування генетичних операцій кросоверу та мутації, проте дозволяє 

однозначно визначити шлях за його представленням і навпаки. 

Першим етапом роботи генетичного алгоритму є вибір початкової популяції та її 

розміру. Розмір популяції повинен експоненційно зростати залежно від складності 

поставленої задачі (наприклад довжини хромосоми) для отримання достатньо хорошого 

результату. Важливим питанням також є вибір способу формування початкової популяції. 

Існує два основних підходи вирішення цієї проблеми: 

 генерація випадкових хромосом; 

 формування початкової популяції користуючись класичним алгоритмом. 

Перший варіант дозволяє значно спростити процес створення початкової популяції 

алгоритму, зменшуючи таким чином час роботи алгоритму в цілому. Такий підхід також 

доцільний, якщо не існує класичного алгоритму розв'язку вихідної задачі. 

Другий підхід вимагає, більших обчислювальних витрат, проте дозволяє досягнути 

бажаного результату роботи генетичного алгоритму за меншу кількість ітерацій. 

Для описаної вихідної задачі при кількості параметрів оптимізації k>2 в загальному 

випадку не тільки не існує класичного алгоритму розв'язку, але й точного розв'язку взагалі. 

Тому для задачі пошуку найкоротших шляхів з багатьма параметрами оптимізації доцільним 

є формування початкової популяції випадковим чином. Однак застосування класичного 

алгоритму пошуку найкоротших шляхів за одним із критеріїв дозволить значно скоротити 

час роботи алгоритму та покращити його параметри збіжності. 

Вдосконалимо постановку задачі (1). Введемо вагові коефіцієнти kii ,,1,   для 

позначення важливості кожного критерію оптимізації. Для формування початкового 

покоління хромосом застосовується алгоритм Дейкстри за одним із критеріїв оптимізації 

задачі, ваговий коефіцієнт якого i  є найбільшим. 

Існує декілька підходів до вибору батьківської пари. Найбільш простий з них – 

панміксія. Цей підхід являє собою випадковий вибір батьківської пари. В цьому випадку 

особина може стати членом кількох пар. Незважаючи на простоту, такий підхід є 

універсальним для розв'язання різних класів задач. Однак він достатньо критичний до 

чисельності популяції, оскільки ефективність алгоритму, що реалізує такий підхід, 

знижується з ростом чисельності популяції. 

Селективний спосіб вибору особин в батьківську пару полягає в тому, що "батьками" 

можуть стати тільки ті особини, значення пристосованості яких не меньше середнього 

значення пристосованості по популяції. Такий підхід забезпечує більш швидку збіжність 

алгоритму. Однак через швидку збіжність селективний відбір батьківської пари не підходить, 

коли ставиться задача визначення кількох екстремумів, оскільки для таких задач алгоритм, 

як правило, швидко збігається до одного з розв'язків. Крім того, для деякого класу задач із 

складним ландшафтом пристосованості швидка збіжність може перетворитись у передчасну 

збіжність до квазіоптимального розв'язку. Цей недолік в запропонованій моделі с 

компенсований завдяки використанню відповідного механізму відбору - турнірного. 

В задачі про найкоротші шляхи кросовер являє собою обмін частковими шляхами 

обраних хромосом для формування нового шляху. Застосування класичної операції 

кросоверу не можливе, оскільки довжина хромосоми змінюється і кожен ген не відповідає 

певній визначеній характеристиці розв'язку задачі. 

Оператор кросоверу для описаного вище представлення вимагає присутності хоча б 

одного спільного гену у хромосомах, що схрещуються. Спільні гени є точками кросоверу, а 

часткові шляхи, що сполучають їх між собою, підлягають обміну між хромосомами-

батьками. Немає необхідності, щоб спільні гени хромосом знаходились в однакових локусах 

хромосоми.  
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Внаслідок операції кросоверу можливе формування шляхів, що містять цикли. 

Оскільки такі шляхи не задовольняють умову (3) задачі, їх необхідно відкинути і виключити 

з множини розв'язків. Тому після операції кросоверу всі хромосоми-нащадки підлягають 

перевірці на присутність циклів у відповідних їм шляхах на графі. Хромосоми, яки не 

проходять перевірку, відкидаються і не приймають участі в операції відбору. 

Основне завдання операції мутації в генетичному алгоритмі - випадкова зміна 

розв'язків задачі з метою розширення множини пошуку цільової функції. В класичному 

виконанні операція мутації полягає у випадковій зміні одного чи декількох генів.  

Для формування операції мутації довільним чином обирається дві вершини vi та vj 

шляху р. Нехай P(i,j) - множина усіх можливих шляхів між вершинами vi та vj. Оберемо 

довільний шлях ),(, jiji Pp   і замінимо ним проміжний шлях між вершинами vi та vj в р. 

Сформований таким чином альтернативний розв'язок задовольняє умовам задачі і може бути 

включений до наступного покоління генетичного алгоритму. З точки зору представлення, 

операція мутації відповідає заміні послідовності генів у хромосомі між положеннями генів vi 

та vj альтернативною послідовністю, що відповідає шляху ),(, jiji Pp  .В цьому випадку, 

аналогічно попередньому, вводиться операція перевірки результату, а розв'язки, що містять 

цікли відкидаються. 

Операція відбору (відтворення) спрямована на покрашення середньої якості популяції 

генетичного алгоритму. Така можливість досягається за рахунок того, що «кращі» особини 

мають більші шанси переходу до наступного покоління. Запропонований генетичний 

алгоритм використовує метод турнірного відбору [5]. 

Визначимо відхилення певного розв'язку задачі від ідеального розв'язку як зважену Ln –

норму [7]: 
h

k

j

h

jj

h

j
h

CCCChCr

/1

1

*

,

** ),,( 







 





,                                             (5) 
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- проміжний розв'язок. Параметр h визначає характер впливу 

відхилень за кожним окремим критерієм. При h =1 на загальне відхилення головним чином 

впливає сума відхилень розв'язку за всіма критеріями, при збільшенні значення параметра h 

до безкінечності підвищується роль відхилення за кожним критерієм окремо. Такий підхід 

дозволяє гнучко змінювати не тільки вплив кожного окремого критерію, але й їх кореляцію. 

Для невеликої кількості параметрів оптимізації задачі точний розв'язок можна знайти 

користуючись будь-яким класичним алгоритмом. Однак уже при k >2 загального алгоритму 

розв'язку задачі не існує. В такому випадку доцільно використати найкращий проміжний 

розв'язок ),...,,( **

2

*

1

*

kCCCC 


. Найкращий проміжний розв'язок - це розв'язок, що відповідає 

поточній популяції генетичного алгоритму, а не задачі в цілому. Таким чином пошук 

екстремуму функції оптимізації відбувається на частковій множині розв'язків. З процесом 

розвитку популяції генетичного алгоритму частковий найкращий розв'язок буде 

наближатись до точного, якщо такий взагалі існує. 

Нехай Р - множина особин поточної популяції. Значення найкращого проміжного 

розв'язку визначається наступним чином: 

 PppCC ii  )(min*
,    i=1…k,     (6) 

Підставивши вираз (6) у формулу (5) одержимо значення відхилення особі р: 
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Оскільки для "найкращих" особин значення відхилення буде мінімальним, слід 

перетворити значення відхилення у значення функції пристосованості. Позначимо найменше 

та найбільше відхилення у поточній популяції rmin та rmax відповідно. Значення функції 

пристосованості особини р визначимо як 

minmax
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Оскільки для операції відбору використовується турнірний метод немає необхідності 

обрахунку функції пристосованості в цілому, що значно спрощує саму процедуру відбору. 

Для порівняння особин в групі достатньо порівняти значення відхилення кожної особини і 

залишити одну хромосому, відхилення якої в групі є мінімальним. Застосування методу 

турнірного відбору дозволяє позбутися потенційної збіжності алгоритму до локального 

екстремуму функції оптимізації. Проте такий підхід значно ускладнює теоретичний 

обрахунок збіжності популяції. 

Збіжністю будемо вважати такий стан популяції, коли всі особини покоління є майже 

однаковими і знаходяться в області деякого екстремуму. В такій ситуації кросовер практично 

ніяк не змінює популяцію, оскільки створені під час цієї операції потомки є копіями 

батьківських хромосом, а особини, що з'являються внаслідок мутації схильні до вимирання. 

Визначимо середнє значення відхилення від оптимального у популяції Р: 
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Критерієм щільності значень функції пристосованості популяції алгоритму є 

відношення: 

r

rr
S minmax  ,                                                               (10) 

Іншим важливим питанням є критерій зупинки генетичного алгоритму в цілому. 

Зазвичай використовують два підходи: 

 обмеження на максимальну кількість епох функціонування генетичного алгоритму; 

 порівняння пристосованості популяції кількох епох і зупинки при стабілізації цього 

параметра. 

Використання першого підходу вимагає експериментальних досліджень і в загальному 

випадку не приводить до одержання задовільного результату. Для застосування другого 

підходу слід порівнювати не лише середнє чи найкраще значення пристосованості популяцій 

генетичного алгоритму, але й їх щільність. Тому критерій завершення алгоритму для задачі в 

запропонованій моделі можна сформулювати наступним чином: 
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де Nr та 1Nr - значення середнього відхилення функції пристосування поточного та 

наступного поколінь відповідно. Умова (11) забезпечує невеликий розкид розв'язків задачі в 

межах одного покоління генетичного алгоритму, а умова (12) - незначну відмінність 

середнього значення розв'язків двох послідовних епох. Точні значення критеріїв закінчення 

алгоритму залежать від кількості параметрів задачі та необхідної точності отриманого 

результату і вимагають експериментального корегування. 

Висновки. В роботі запропоновано схему підготовки даних для побудови графа на базі 

мультигрідів. Наведена узагальнена задача пошуку найкоротших шляхів на графі з кількома 
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критеріями та сформовано підходи до її формалізації. Запропоновано генетичний алгоритм 

оптимізації як найбільш зручний та доцільний підхід до розв'язання цієї задачі за багатьма 

параметрами. 

Для запропонованої моделі генетичного алгоритму обгрунтовано метод представлення 

розв'язку задачі та особливості генетичних операції (кросовер, мутація). Створено теоретичні 

засади відбору та критерій зупинки генетичного алгоритму. 

Описані концепції можуть бути використанні в інтелектуальній системи управління 

автономним мобільним роботом для вирішення задачі визначення оптимальної траєкторії 

переміщення по місцевості з урахуванням кількох критеріїв оптимізації. 
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АНАЛІЗ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПЕРЕДУМОВ ЩОДО РОЗРАХУНКУ 

ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОПЕРАТОРІВ 

ЕРГАТИЧНИХ СИСТЕМ 
 

У статті обґрунтована необхідність розробки інтегрального показника функціонального 

стану людини-оператора і врахування його при дослідженні питань ефективності 

функціонування ергатичних систем. Запропоновано загальний алгоритм визначення 

функціонального стану людини-оператора. 

Ключові слова: функціональний стан, людина-оператор, ергатична система, інтегральний 

показник функціонального стану. 

 

В статье обоснована необходимость разработки интегрального показателя 

функционального состояния человека-оператора и его учета при исследовании вопросов 

эффективности функционирования эргатических систем. Предложен обобщенный алгоритм 

определения функционального состояния человека-оператора. 

Ключевые слова: функциональное состояние, человек-оператор, эргатическая система, 

интегральный показатель функционального состояния. 

 

Here by, the article claims the need to develop an integral indicator of the functional state of the 

human operator and his accountability in the study of the effectiveness of functioning ergatic systems. 

Generalized algorithm for determining the functional state of the human operator is proposed. 

Keywords: unclear hybrid classifier, generalized index, functional state, man-operator, ergatic 

system, нейро-нечеткая network. 

 

Вступ. Сучасний стан технічного розвитку озброєння та військової техніки 

характеризується все більшим ускладненням технологічного, функціонального і 

інтелекуального рівня ергатичних систем військового призначення. Управління такою 

технікою дуже часто відбувається на межі інтелектуальних і психофізичних можливостей 

людини [1]. В таких умовах забезпечення надійного управління складними технічними 

комплексами є дуже актуальною задачєю.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На даний час технічний аспект надійності 

таких комплексів вирішений достатньо повно: розроблено багато теоретичних методів 

аналізу надійності, вивчені фізичні процеси, що призводять до відмов різного роду 

апаратури, впроваджуються все більш досконалі експериментальні і експлуатаційні технічні 

рішення. Разом з тим кількість помилок людини при роботі зі складними технічними 

комплексами і їх ціна продовжують зростати. За даними американських спеціалістів [2], при 

управлінні складними системами, значна частина відмов (40 % в ракетній техніці, 63 % в 

ВМФ та 70 % в ВПС) виникає через помилки, які допускає людина при експлуатації та 

застосуванні цієї техніки. Це свідчить, що „людський фактор”, як важлива складова 

ергатичної системи, належним чином не враховується. 

Основними методами врахування „людського фактора” на даний час є [1-4]: 

а) моделювання дій людини-оператора як компонента ергатичної системи; 

б) дослідження функціонування ергатичної системи за допомогою послідовного 

моделювання процесів сприйняття і переробки інформації, управління та прийняття рішень; 

в) використання поточного прогнозуючого контролю за діяльністю людини-оператора. 

Всі ці методи базуються на визначенні функціонального стану (ФС) людини-оператора 

в будь-який проміжок часу за окремими параметрами або множиною параметрів. Однак, на 

практиці оцінювання стикається з суттєвими труднощами, головними з яких є відсутність 

єдиних поглядів в фізіології, медицині і психології на критеріальні показники, які б надали 
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вичерпну характеристику ФС людини (зараз ФС людини описується більш ніж 300 

параметрами). Спроби сформувати інтегральний показник, що визначав би ФС, стосувались 

груп окремих показників (антропометричних, медичних тощо), не мали обґрунтованого 

підходу. 

Метою даної статті є визначення методологічних передумов для розробки 

інтегрального показника ФС оператора ергатичної системи.  
Виклад основного матеріалу дослідження. Проблему надійності управління 

ергатичними системами пропонується вирішувати в єдності технічних аспектів 

функціонування людино-машинних комплексів і особливостей людської діяльності по 

керуванню та обслуговуванню. 

У зв’язку з цим останнім часом дискутується проблема „якості” людини-оператора. 

Рівень професійної діяльності і готовність до неї, або „якість” людини-оператора, 

безпосередньо залежить від ФС людини і визначається сукупністю якісних показників, що 

характеризують різні його аспекти. Як правило, визначають три аспекти: психологічний, 

фізіологічний та соціальний [1]. 

Психологічний аспект характеризується особливостями психічних форм сприйняття і 

відображення навколишнього середовища: уваги, емоцій, почуттів, пам’яті, мислення та ін. 

Фізіологічний аспект найчастіше зводиться до вивчення властивостей центральної та 

периферичної нервової системи, а також загального фізіологічного стану.  

Соціологічний аспект включає риси характеру, соціальну спрямованість, професійні 

здібності, життєвий досвід, загальний рівень культури і професійної підготовки. Особливе 

місце займають мотиви та інтереси особи. 

Організуючий вплив емоційної напруженості (S-напруженості) визначається тим, що 

оператори працюють більш уважніше, точніше і ймовірність правильного та своєчасного 

виконання елементарних задач керування підвищується. 

Функція напруженості ( ijh ) являє собою відношення часу, необхідного на виконання 

алгоритму роботи оператора (1),  до фактично наявного в його розпорядженні часу [5] 
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де it  − середній час, необхідний оператору для виконання i-ої елементарної задачі 

керування, I − число елементарних задач керування, що залишились для виконання, ijt  − час, 

що є в розпорядженні j-го оператора для виконання невідпрацьованих елементарних задач 

керування в кожному циклі функціонування ергатичної системи. 

При оцінюванні окремих або сукупних показників ФС необхідно враховувати, що: 

а) показники (результати вимірювань), навіть в межах однієї групи якостей, мають 

різнорідну природу і, крім того, часто мають взаємовпливаючий характер; 

б) неможливо повністю вивільнитися від суб’єктивізму в призначенні і оцінюванні 

показників „якості”; 

в) ФС людини є динамічним і залежить від зовнішніх факторів, більшість з яких важко 

піддається обліку і вимірюванню. 

Серед фахівців різних профілів затвердився погляд, що для оцінки можливостей 

людини-оператора необхідно обов’язково враховувати її енергетичні характеристики [5, 6]. 

Це пов’язано з тим, що: 

а) за характеристиками споживання (витрачання) енергії організмом можна робити 

висновки про його функціонування в певних умовах зовнішнього (робочого) середовища, 

вивести динаміку розвитку відхилення від професійних вимог; 

б) з витрачанням енергії тісно пов’язані процеси адаптації, без яких неможливі всі види 
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активності організму. 

Отже, пропонується оцінювати ФС людини-оператора у єдності його психологічних, 

фізіологічних та енергетичних характеристик і тому є сенс говорити про розробку 

інтегрального показника ФС людини. 

Важливо, що інтегральний показник ФС людини, при введенні його в будь-який 

комплексний показник якості, дає можливість врахування „людського фактору”. 

Наприклад, існує класичний коефіцієнт готовності гК  складної технічної системи (2) 
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 ,                                                                        (2) 

 

де Т − середнє напрацювання на відмову, вТ  − середній час відновлення. 

Аналогічно, для ергатичної системи „система-оператор-середовище” можна записати 

коефіцієнт готовності 
егК  у вигляді  фсвег ,, КТТfК  , де фсК − коефіцієнт, що відображує 

показник ФС оператора. Це дає можливість оцінити готовність системи не тільки з суто 

технічних позицій, але і з позицій спільного впливу та взаємодії літака і людини, яка ним 

керує. 

Особливо важливим є своєчасне виявлення тенденцій відхилення від професійних 

вимог функціональних можливостей людини-оператора. Саме через інтегральний показник 

ФС людини можна при відносному, в межах норми, коливанні окремих показників виявити 

як ступінь відхилення цих окремих показників від норми, так і ступінь порушення їх 

взаємодії.  

Досвід вивчення ФС людини показує, що характеристики „якості” мають як кількісну, 

так і якісну природу, при цьому вимірювання якості проводяться в номінальній шкалі і шкалі 

порядку, а кількісні вимірювання − в шкалах порядку, відношень, інтервалів і абсолютній 

шкалі [7].  

Разом з тим необхідно мати узагальнений результат вимірювань, якщо не за всіма 

показниками, то хоча б за групами показників. При цьому неминуче виникає проблема 

об’єднання (згортки) різнорідних показників (результатів вимірювань). Підходи до згортки 

результатів вимірювань, що прийняті при дослідженнях технічних систем, не можуть бути в 

повній мірі розповсюджені на людину.  

Крім того, необхідно враховувати, що окремі показники ФС можуть бути 

взаємопов’язані, тобто впливати один на одного певним чином. 

В загальному випадку структуру управління в ергатичній системі можна представити у 

вигляді, зображеному на рис. 1 4.  

 
Рис. 1. Структура управління в ергатичній системі 
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управляючий вплив  tu


 на об’єкт управління (ОУ) в умовах впливу оточуючого 

середовища, як на ЛО  tS


, так і на ТС  tN


. 

В залежності від виду системи управління можуть змінюватись умови формування і 

значення параметрів  tr


,  ty


,  te


, але в будь-якому випадку людина в ергатичній системі 

управління здійснює деякі керуючі впливи  tu


 на підставі інформації про якість виконання 

задачі ОУ  te


 в умовах впливу оточуючого середовища на ЛО  tS


 (на рис. 1 виділено 

пунктиром). 

Діяльність оператора по управлінню починається з прийому інформації 3 про якість 

функціонування об’єкта управління і на підставі цього він приймає рішення по управлінню. 

В процедурі прийняття рішень найбільш повно реалізуються як відображуючі, так і 

регуляторні функції психіки. Об’єктивні і суб’єктивні  умови, в яких проходить реалізація  

процесів прийняття рішень, в значній мірі впливають на психічний стан, а через нього 

на фізіологічний стан людини і його фізичні можливості 3, 8, 9. 

Прийом інформації людиною-оператором треба розглядати як процес формування 

перцептивного (чуттєвого) образу, під яким розуміється суб’єктивне відображення в 

свідомості людини властивостей діючого на нього об’єкта.  

Формування перцептивного образу включає в себе, як мінімум, три стадії: виявлення, 

розпізнавання і розрізнення. Фізіологічною основою формування перцептивного образу є 

робота аналізаторів 3, 8, 10 − нервових систем, через які людина здійснює аналіз 

подразнень. В залежності від виду подразнюючого сигналу розрізняють вісім аналізаторів 

(сенсорних систем): зоровий, слуховий, тактильний, смаковий, нюховий, кінестетичний, 

температурний, вестибулярний. 

Основними характеристиками будь-якого аналізатора є пороги – абсолютний, 

диференціальний, оперативний. До числа найважливіших властивостей аналізаторів 

відносяться адаптивність і вибірковість 3. Характеристики і властивості аналізаторів 

визначаються фізіологічним або (і) психологічним станом людини. 

При аналізі діяльності ЛО необхідно враховувати, що інформативність та значення 

характеристик аналізатора людини, які отримані до початку діяльності, можуть відрізнятись 

від значень тих самих характеристик під час управлінської діяльності або втратити цю 

інформативність. 

Так, наприклад, для оператора складної АСУ, при визначенні працездатності під час 

роботи, такі загальні характеристики як гострота зору і слуху є неінформативними 9. В той 

же самий час диференціальний контрастний поріг зору та слуху (для слуху − по частоті і силі 

звуку), швидкість роботи з об’єктами, що мають контраст близький до граничного рівня, 

поріг маскування слухового каналу мають високу інформативність. 

Прийнята оператором інформація аналізується і перетворюється в перцептивні образи. 

Відмічається 11, 12, що основна роль в цих процесах належить центральній нервовій 

системі (ЦНС). Не розглядаючи докладно протікання самих процесів, відзначимо, що 

відображенням стану ЦНС є ряд об’єктивних і суб’єктивних психофізіологічних показників. 

Загальновизнаними показниками є: частота серцевих скорочень (ЧСС), артеріальний тиск 

(АТ), сила нервових процесів, функціональна рухливість нервових процесів. 

Дані показники не є статичними в спокійній обстановці, а тим більше в робочій. Так, 

наприклад, вплив вібрації призводить до змін функціонального стану ЦНС і відповідно 

більшості психофізіологічних показників: ЧСС, АТ, змінюється характер 

електроенцефалограми. Перебудова регуляторних механізмів кровообігу викликає широкий 

спектр компенсаторно-пристосувальних реакцій організму, в тому числі і аналізаторів. 

Прийняте оператором рішення реалізується у впливі  tu  на ОУ. Даний вплив 

проявляється в руховій і мовній реакції людини 3, 9. Об’єктивною характеристикою 

рухових реакцій може бути їх латентний період. До характеристик мови можна віднести 

частоту основного тону, динамічний діапазон і частотний спектр мови. 
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Для кількісного дослідження діяльності оператора необхідно встановити критерії 

виконання операцій, задач і, нарешті, всієї діяльності оператора. Зупинимося на цих 

критеріях. Критеріями виконання операцій є час виконання, надійність, точність [5]. 

Час виконання операції   є випадковою величиною і характеризується законом 

розподілу )(f  чи його числовими характеристиками: математичним очікуванням   і 

середньоквадратичним відхиленням  . 

Надійність виконання операцій Р визначається ймовірністю їх правильного виконання. 

Для оцінки цієї ймовірності (3) використовується величина [5] 
 

n

m
р  ,                                                                          (3) 

 

де m − число правильно виконаних операцій, n − загальне число виконаних операцій. 

Помилку оператора можна визначити як дію оператора, що призводить до порушення 

нормального функціонування системи чи знижує ефективність її застосування. 

Помилки оператора розподіляються на: сенсорні помилки, що полягають у 

неправильному сприйнятті інформації; помилки переробки інформації та оцінки ситуацій; 

помилки в ухваленні рішення і його реалізації. 

Точність роботи оператора характеризується законом розподілу помилок і його 

числовими характеристиками: математичним очікуванням mх і середньоквадратичним 

відхиленням х . Величина mх визначає систематичну помилку оператора, а величина х  − 

випадкову помилку. 

Результати експериментальних досліджень показують, що, як правило, розподіл 

помилок можна апроксимувати нормальним законом [5]. 

До характеристик і-ої задачі відносять важливість задачі Сі, інтенсивність її появи i , 

час існування задачі іt . 

Важливість і-ої задачі Сі, визначається ступенем її впливу на ефективність системи. 

Практично можливим методом визначення величини Сі є метод експертних оцінок. 

Експертами можуть бути оператори, які працюють на системі і мають достатньо великий 

досвід. 

Під інтенсивністю появи задачі  і розуміється кількість задач, що виникають в 

одиницю часу. Величина i  обумовлюється, з одного боку, умовами функціонування 

системи, з іншого боку − особливостями самої системи (рівнем автоматизації, методами 

рішення задач і т.д.). Величина, зворотна інтенсивності i  визначає середній час між 

моментами виникнення задачі it . Вичерпною характеристикою величини it  є закон 

розподілу Фі( it ). Цей закон часто приймають експоненціальним (4) [5], тобто 
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1)( .                                                          (4) 
 

Під часом існування і-ої задачі розуміється час від моменту реального виникнення 

задачі (моменту виникнення ситуації, що вимагає втручання оператора в процес керування) 

до моменту зникнення задачі (моменту часу, коли рішення задачі стає фактично 

недоцільним). Цей час інакше називають припустимим часом рішення задачі оператором. 

Він характеризується функцією розподілу )(tGi і її числовими характеристиками доп

it і доп

і . 

Дуже часто закон розподілу приймають рівноймовірним (5) [5], тобто 
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До характеристик якості рішення і-ої задачі оператором відносяться час її рішення  і 

надійність рішення. 

Надійність рішення задачі визначається як імовірність безпомилкового її рішення і 

розраховується аналогічно (3). 

Нарешті, діяльність оператора в цілому характеризується такими показниками, як 

продуктивність П та напруженість  . 

Під продуктивністю оператора П, розуміють його можливості з керування об'єктами, 

обслуговування апаратури, супроводження цілей і т.д. при надійності роботи Рі  (імовірності 

безпомилкового рішення задач) не нижче заданої. 

Таким чином, для аналізу діяльності ЛО в структурі управління ергатичної системи 

(ЕрС), необхідно враховувати: 

а) способи отримання оператором інформації про об’єкт управління і робоче 

середовище; 

б) вплив факторів оточуючого середовища на функціональний стан людини-оператора 

(ФСЛО); 

в) можливості ЛО по прийому і обробці інформації, а також впливу на ОУ в залежності 

від свого функціонального стану (ФС); 

г) способи здійснення впливу на ОУ. 

Врахування вище переліченого в структурі управління ЕрС буде основою для вибору 

інформативних параметрів, що потребують врахування при аналізі різних видів діяльності. 

Можливості візуального сприйняття інформації визначаються чотирма групами 

характеристик сигналів [3]: енергетичними, просторовими, часовими та інформаційними, що 

вимірюються за різними шкалами.  

До основних характеристик з їх розмінностями для операторів ЕрС можна віднести: 

1. Енергетичні: 

− діапазон сприймаємих яскравостей (кд/м
2
); 

− контрастність (залежить від яскравості); 

− засліплююча яскравість (кд/м
2
); 

− відносна видимість (безвим. коеф. – залежить від яскравості). 

2. Інформаційні: 

− пропускна здатність (рухл. одиниць/с); 

− швидкість сприйняття (кут. хв/с). 

3. Просторові: 

− гострота зору (1/м); 

− поле зору (градус); 

− об’єм сприйняття (кількість). 

4. Часові: 

− латентний період реакції (мс); 

− тривалість інерції відчуття (мс); 

− час адаптації (хв.); 

− критична частота мерехтінь (Гц); 

− тривалість інформаційного пошуку (мс). 

Даний перелік не є вичерпним і сталим. У загальному випадку такий перелік 

визначається виходячи з конкретних умов виконання робочих завдань, тобто перелік буде 

різним для операторів різних ЕрС. Параметри групи 1 та 2 вимірюються в шкалах відношень 

і інтервалів; параметри групи 3 – в абсолютній і шкалі відношень; параметри групи 4 – в 

шкалі інтервалів. На значення показників всіх груп впливають ряд технічних, психологічних, 

соціологічних аспектів (умови виконання роботи, емоції, мислення, характер, професійна 

підготовка, тощо) та фактори впливу зовнішнього середовища, значна частина яких 

характеризується багатовимірними векторами з лінгвістичними (вербальними) 

координатами. 

Таким чином, при визначенні узагальненого показника „якості” на прикладі тільки 



 185 

зорового аналізатора очевидна складність згортки різнорідних показників. 

Для обчислення багатовимірних векторів широко використовуються ентропійний та 

інформаційно-рейтинговий методи, а також методи нейромережевих моделей [13, 14]. На 

основі теорії нечітких множин Заде можна у випадку якісних (або лінгвістичних) вимірювань 

побудувати формальний апарат моделювання людських якостей і визначити способи 

вирішення задач, але практичне використання його ускладнено. 

Для отримання інтегрального показника ФС сукупну обробку масиву різнорідних 

даних можна було б провести на основі багатовимірного шкалювання. Проте при цьому 

сильно „програє” психологічний аспект тому, що багатовимірне шкалювання не містить в 

собі специфіки обробки психологічних даних.  

Визначати інтегральний ПФС оператора в ергатичних системах можливо на основі 

концепції м’яких вимірювань за наступним алгоритмом (рис. 2). 

Задачі блоків 1–4 вивчені досить добре і вирішуються стандартними методами з 

задовільним практичним результатом. Блоки 5–10 на даний час розроблені недостатньо. 
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Розробка методики застосування інтегрального показника ФС 

 
Рис. 2. Алгоритм визначення інтегрального показника ФС оператора в ергатичних 

системах 

 

Вирішення задач блоків 5–10, при визначенні функціонального стану людини-

оператора, дозволить поєднати формалізм вимірювань з розумінням складності соціального 

об’єкта – людини, і забезпечить можливість інтерпретувати сукупність вихідних даних ФС 

людини в конкретних умовах професійної діяльності. 

Висновок. Визначення методологічних передумов для розробки інтегрального 

показника функціонального стану оператора ергатичної системи та його використання 

надасть можливість більш повно (з урахуванням: способів отримання оператором інформації 

про об’єкт управління; впливу факторів оточуючого середовища на функціональний стан 

людини-оператора; можливостей оператора по прийому і обробці інформації, а також 

способів впливу на об’єкт управління в залежності від свого функціонального стану) та 

достовірно вирішувати задачі оцінювання та прогнозування ефективності функціонування 
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ергатичних систем військового призначення в конкретних умовах здійснення професійної 

діяльності військових спеціалістів. 
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СТІЙКИЙ ДО ЗАВАД СТЕГАНОГРАФІЧНИЙ АЛГОРИТМ, ЯКИЙ  

ВИКОРИСТОВУЄ ПРОСТОРОВУ ОБЛАСТЬ КОНТЕЙНЕРА ПРИ 

СТЕГОПЕРЕТВОРЕННІ 

 
Областю дослідження є комп’ютерна стеганографія. Цифрові зображення, відео, звук та 

інші комп’ютерні файли, які містять надмірну інформацію, можуть використовуватися як 

контейнер чи носій таємної інформації. Будь-якому стеганографічному алгоритму повинно бути 

властивим поняття стійкість до завад. Прийнято вважати, що стегоалгоритми, які 

використовують частотну область контейнера для вбудовування таємної інформації більш 

стійкі, але це необґрунтоване ствердження. В роботі представлено новий стеганографічний 

алгоритм, оснований SS- методі і який використовує просторову область контейнера  для 

вбудовування та пересилки таємної інформації. Проаналізовані та обгрунтовані його 

властивості.  

Ключові слова: контейнер, стегоперетворення, стегоконтейнер, стійкість стегометодів. 

 
Областью исследования является компьютерная стеганография. Цифровые изображения, 

видео, звук и другие компьютерные файлы, которые содержат избыточную информацию, могут 

быть использованы как контейнер или носитель скрытой секретной информации. Любой 

стеганографический алгоритм должен обладать свойством устойчивости к атакам. Принято 

считать, что стегоалгоритмы, использующие частотную область конт ейнера для 

погружения секретной информации более устойчивы, но это необоснованное утверждение. В 

работе представлен новый стеганографический алгоритм, основанный на SS- методе и 

использующий пространственную область для погружения и пересылки секретной информации. 

Дан анализ и обоснование его свойств. 

Ключевые слова: контейнер, стегопреобразование, стегоконтейнер, стойкость 

стегометодов. 

 

The area of research in this work is computer steganography. Digital images, videos, sound files 

and others computer files that contain redundant information can be used as “covers” or carriers to hide 

secret messages. Any steganographic algorithm should possess the stability property (robustness). 

Stegoalgorithm that use the frequency domain for hidden secret information is considered to be more 

robust, but it is groundless assertion. A new algorithm for sending and decoding hidden information, that 

use spatial domain and is based on the spread-spectrum method, is proposed in this article. Analysis and 

ground of its properties is done.  

Keywords :container, steganographic algorithm, stegacontainer, firmness of stegamethods. 

 

Вступ. Комп’ютерна стеганографія є одним з перспективних напрямів захисту 

інформації. Її методи забезпечують втаємничення самого факту існування секретної 

інформації в тому чи іншому середовищі і представляють собою самостійний науковий 

напрям інформаційної безпеки [1,2]. В наш час завдяки обчислювальним мережам існують 

достатньо широкі можливості по оперативному обміну різноманітною інформацією у вигляді 

тексту, програм, звука, зображень між учасниками мережевих сеансів незалежно від їх 

територіального знаходження, тому такі інформаційні потоки можуть використовуватися в 

якості контейнерів для пересилки секретної інформації у відкритому інформаційному 

середовищі. Секретна інформація – це додаткова інформація (ДІ), яка якимось 

стеганографічним методом (СМ) вбудовується у контейнер. Процес вбудовування ДІ будемо 

називати стегоперетворенням, а контейнер, який містить ДІ -  стегоконтейнером (СК).  

Під час пересилки або зберіганні СК може постраждати від атак таких, наприклад, як 

шуми у каналі зв’язку, або від атак зацікавлених осіб. У будь-якому випадку до СМ 

пред’являються вимоги стійкості. Стійкість СМ – це така його властивість, завдяки якій СМ 
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зможе забезпечити нечуттєвість СК до завад, що дозволить одержати великий (в ідеалі 

повний) об’єм правильно декодованої інформації. 

На основі стійких СМ можуть бути розроблені один або декілька стегоалгоритмів, які 

мають свої власні особливості та  наслідують стійкість СМ. 

Прийнято вважати, що стегоалгоритми, які використовують частотну область 

контейнера при стегоперетворенні більш стійкі і тому мають більше переваг перед 

стегоалгоритмами які не використовують перетворення контейнера перед вбудовуванням ДІ 

(таке,  наприклад, як перетворення Фур’є або вейвлет-перетворення), але це необґрунтоване 

ствердження. 

Метою роботи є розробка стегоалгоритма, який буде використовувати просторову 

область для вбудовування ДІ і мати при цьому високу стійкість до завад.   

Для досягнення поставленої мети необхідно: 

- вибрати стійкий СМ; 

- побудувати стеганографічний алгоритм, назвемо його SPACE, який буде 

використовувати просторову область для вбудовування ДІ; 

- дослідити та проаналізувати властивості SPACE на питання його стійкості до завад. 

SS- метод як надійна основа для побудови стійкого стегоалгоритма. В якості 

перспективного напрямку підвищення стійкості до завад і утруднення процесу перехвату 

сигналів в техніці зв’язку використовують методи розширення спектру. Використання так 

називаємих широкополосних методів (Spred-Spectrum methods – SS- методи) в стеганографії  

для вбудовування ДІ значно утруднює її виявлення та вилучення. ДІ «розчиняється» у 

всьому об’ємі контейнера і, у випадку втрати сигналу в деяких полосах частот, у інших 

зберігається достатньо інформації для її відновлення, тому SS- методи являються стійкими 

до випадкових та умисних завад [1]. В [3] представлена розробка нового SS- метода на основі 

класичної неперервної моделі зв’язку [4,5]. Розглянемо його короткий зміст.  

В якості ДІ, яку далі будемо позначати як  b , використовується бінарна послідовність, 

елементи якої належать множині  1,1 . Для пересилки одного біта b  в якості контейнера 

використовується сигнал )(tz ,  Tt ,0 . Формально, одержаний СК )(ty , можна представити 

формулою: )()()( tztAbsty  , де 0A  - параметр, )(tz  - модулюючий (або кодовий) сигнал. 

Сигнал )(tz  можна розкласти в ряд на відрізку ],0[ T  по деякій ортонормованій системі 

функцій ,...2,1),(  iti
 Можливість конкретного вибору множини базисних функцій 

розглянуто в [3]. 

Нехай )(tz  піддається рівномірній дискретизації та квантуванню, результатом чого є 

вектор Z  
T

NZZZ ),...,( 1 , де NiZ i ,1,  , - значення )( itz  після квантування в точках Ttt N  ...0 1
. 

Не обмежуючи загальності міркувань, будемо вважати, що довжина часткового сегмента 

1t . Складається автокореляційна матриця ][ TZZMR  . Функціям )(ti  будуть відповідати 

власні вектори матриці R : T

Niii tt ))(),...,(( 1  . По одержаному сигналу )()()( tztAbsty   

будується вектор zsAby  , де i -і компоненти векторів zsy ,, , Ni ,1 , представляють 

собою проекції відповідних сигналів )(),(),( tztsty  на функції )(ti , Ni ,1 . Якщо припустити, 

що )(tz  має розподілення Гауса, то декодування b можна зробити скориставшись виразом 

[5]:  
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максимізує відношення сигнал-шум (SNR) [4]:   
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. Значення SNR визначається компонентами 

вектора s  і буде максимальним у випадку, коли в якості )(ts  використовується )(tN  [4] 
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(тобто вектор s  відповідає власному вектору матриці R , який відповідає мінімальному 

власному значенню).   

Враховуючи конкретний варіант вибору базисних функцій в [3] вектор  s  має вигляд 
Ts )1,0,...,0,0( , а формула для декодування b перетвориться в формулу  
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Реалізація SS- метода з використанням просторової області контейнера. В [3], 

окрім SS- метода, стислий зміст якого було описано вище, представлені також дві його 

реалізації, - алгоритми SS-SINGULAR та SS-SPEСTR, в яких для вбудовування ДІ 

використовується вектор сингулярних чисел (СНЧ) та вектор власних значень (ВЗ) матриці 

контейнера (в якості контейнера розглядалось зображення) відповідно. Обгрунтуванням 

вибору області вбудовування ДІ є доведена в саме цій роботі теорема, яка стверджує, що 

сума квадратів СНЧ (ВЗ) дорівнює повній енергії контейнера. Об’єм правильно декодованої 

інформації для цих алгоритмів становить 55-98% без завад і досягає 78% з завадою, яка 

моделювалася за допомогою адитивного гаусовського шуму із значенням дисперсії 0,01. 

Після вбудовування ДІ в контейнер елементи стегоконтейнера приймають дійсні значення. З 

метою одержання цілочисельних значень над елементами СК виконуються операції 

округлення, що являється причиною появи шумової складової. Наявність шумової складової 

не дозволяє одержати стовідсоткове декодування ДІ для вказаних алгоритмів не для яких 

значень параметра А . Розглянемо алгоритм SPACE як ще одну реалізацію запропонованого 

SS – метода, в якому для вбудовування ДІ використовується просторова область контейнера. 

Розіб’ємо матрицю контейнера F на блоки F1,..., FK. Етап вбудовування ДІ: 

Крок 1. Формування автокореляційної матриці R  розміру nn  : 

1) Для Ki ...1 :  

побудувати вектор  
iV  з усіх елементів блока 

iF  по вибраному правилу; 

2) побудувати автокореляційну матрицю T

i

K

i

i VV
K

R 



1

1  

Крок 2. Побудова кодового сигналу S : 
TUUR   - спектральний розклад R . S  - ортонормований власний вектор, який 

відповідає найменшому власному значенню R . 

Крок 3. Вбудовування ДІ та формування стегоконтейнера: 

Для Ki ...1 :  

   1) вбудовування біта ДІ: 
iii VSAbY  ; 

   2) формування блоку 
iF  СК: вектор 

iY  представити у вигляді матриці по правилу, яке 

відповідає правилу, вибраному на кроці 1. 

Для декодування ДІ СК розбивається на блоки KFF ,...,1 , які відповідають блокам 

контейнера під час вбудовування ДІ, після чого кожний блок представляється у вигляді 

вектора (правило побудови вектора на етапі кодування і декодування повинно бути одним і 

тим самим  і може слугувати стеганографічним ключем) і далі – декодування вкладеного біта 

інформації: 

Для Ki ...1 : 

   1) побудова  вектора 
iV  з елементів блока 

iF ; 

   2) декодування вбудованого в 
iF  біта b  ДІ: SVsignb i ,  

Кодовый сигнал S  є ключом стегосистемы.  

Дослідження алгоритму SPACE. Дослідження алгоритму SPACE проводилося з 

метою виявлення його властивостей стосовно стійкості до завад за допомогою експерименту 

в середовищі MATLAB на 100 зображеннях. В якості ДІ використовувалася бінарна 

послідовність, яка була створена випадковим чином і її довжина відповідала кількості блоків  
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iF   на які був поділений контейнер. Шум в каналі зв’язку моделювався процедурою Imnoise 

як гаусовський з нульовим математичним сподіванням та значенням дисперсії D= 0,0001; 

0,001; 0,1. Без шумових завад (ідеальний канал зв’язку) та при значенні  А=1 частка 

правильно декодованої інформації  від повного об’єму ДІ Р  складала 60-65 відсотків, а при  

А=3 було одержано стовідсотково правильно декодовану ДІ - Р =100%. Р обраховувалася за 

формулою 100100
2

1 
Р

Р
Р , де 

1Р  - кількість біт правильно відновленої інформації, 
2Р - 

кількість біт, що складала ДІ. Реакція алгоритму на присутність зовнішнього шуму 

представлена в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Залежність Р  (%) від  параметра A  в умовах зовнішнього шуму, що моделюється 

 

А D=

0,0001 

D

=0,001 

D

=0,01 

1 50 50 50 

2 65 55 52 

3 89 68 54 

4 92 70 55 

7 98,

5 

82 63 

10 100 90 67 

29  10

0 

80 

50   10

0 

 

В таблиці не відображені дані для D= 0,1, оскільки зображення стає практично 

неінформативним із-за накладеного шуму, але з метою чистоти експерименту така ситуація 

також розглядалась і при А=300 було одержано 100% правильно декодованої інформації.   

Висновок. В роботі представлено новий стеганографічний алгоритм, який базується на 

SS - методі і для вбудовування ДІ використовується просторова область контейнера. 

Алгоритм може використовуватися як в ідеальному каналі зв’язку так і в каналі зв’язку з 

завадами, оскільки завдяки параметру А завжди можна одержати 100% правильно 

декодованої інформації. Обгрунтуємо одержаний результат. Як відомо [6] будь-яке 

перетворення інформаційної системи еквівалентним чином можна представити у вигляді 

сукупності збурень СНЧ і (або) сингулярних векторів (СВ) її матриці. Матриця контейнера 

при вбудовуванні ДІ одержує збурення, в результаті цього одержують збурення її СНЧ та 

СВ. СВ, які відповідають СНЧ з більшими значеннями більш стійкі до завад у порівнянні з 

СВ, які відповідають СНЧ з малими значеннями. Якщо збурення матриці контейнера при 

стегоперетворенні призвело до збурення тільки СВ, які відповідають СНЧ з малими 

значеннями, то СК буде чутливим до збурень, незалежно від самого методу, яким було 

проведено вбудовування ДІ та області вбудовування [7]. Якщо вбудовування ДІ призводить 

до одночасного збурення усіх СНЧ матриці контейнера, то такий СМ являється SS – 

методом, розширює енергетичний спектр ДІ до спектра контейнера, незалежно від того, в 

якій безпосередньо області він працює (просторовій чи області перетворення), а тому буде 

стійким до випадкових та умисних викривлень. Оскільки ДІ алгоритмом SPACE 

вбудовувалась в усі пікселі зображення, то вона присутня в усьому спектрі матриці 

контейнера і SPACE є  SS – алгоритмом. 

До переваг алгоритму SPACE також треба віднести те, що вбудовування ДІ в 

просторову область потребує менше обчислювальних операцій у порівнянні з алгоритмами, 

які використовують якісь перетворення контейнера. 
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АДАПТИВНИЙ МЕТОД ВПОРЯДКУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З  ВИКОРИСТАННЯМ ПОШУКОВОЇ ФУНКЦІЇ 

 
У статті запропоновано метод пошуку та аналізу інформації для діагностування 

обчислювальних пристроїв, суть якого полягає у пошуку інформації, що відповідає опису об’єкту 

діагностування та ознакам, що визначають повноту і точність діагностичної інформації. 

Запропонована методика пошуку та аналізу інформації дозволяє підвищити оперативність 

процесу діагностування. 

Ключові слова: пошук інформації, інформаційне забезпечення, стратегії пошуку. 

 

В статье предложен метод поиска и анализа информации для диагностирования 

вычислительных устройств, который реализует поиск информации, соответствующий 

описанию объекта диагностирования и признакам, определяющие полноту и точность 

диагностической информации. Предложенная методика поиска и анализа информации 

позволяет повысить оперативность процесса диагностирования. 

Ключевые слова: поиск информации, информационное обеспечение, стратегии поиска. 

  

The article presents the method of information retrieval and analyzing of information was 

improved, and essence of this method is information retrieval, that is in congruence with the description 

of diagnosing object, and characteristics, that determine the completeness and accuracy of diagnostic 

information. Proposed method of information retrieval and analyzing of information increases 

operational efficiency of the process of diagnosis. 

Keywords: information retrieval, dataware, retrieval strategy. 

 

Вступ. Дослідження відомих підходів до інформаційного забезпечення процесу 

діагностування дозволяє зробити висновок, про те що одним з питань, які потребують 

вирішення є розроблення комплексу математичної та програмної підтримки створення 

інформаційного забезпечення систем діагностування. Провівши аналіз показників якості 

діагностичного забезпечення зроблено висновки, що одним з можливих напрямів 

підвищення оперативності процесу діагностування є забезпечення сприятливих умов роботи 

інженера-діагноста, а саме представлення документації діагностування в зручній формі [1,3]. 

Процес діагностування є складною технологічною операціє. Його реалізація потребує 

знання методів та наявності засобів діагностування. Процес діагностування супроводжується 

обробкою великих масивів інформації і тісно пов’язаний зі ступенем інформаційного 

забезпечення [2].  

Діагностична інформація повинна забезпечити вирішення трьох основних завданнях 

технічної діагностики, а саме [4]: 

1) перевірка працездатності об’єкту діагностування; 

2) пошук несправних компонентів і елементів об’єкту діагностування; 

3) прогнозування стану об’єкту через певний проміжок часу. 

Тому діагностичною інформацією вважатимемо таку інформацію, яка дає можливість 

розпізнавати технічний стан об’єкту діагностування і прогнозувати його стан в майбутньому. 

Діагностична інформація є слабо структурованою та невпорядкованою [1,4]. Тому 

задачу пошуку діагностичної інформації важко вирішити традиційними методами. 

Розроблені раніше методи інформаційного пошуку орієнтовані на знаходження інформації в 

мережі Internet. Реалізувати за допомогою цих методів пошук діагностичної 

інформації,навіть інженерам-діагностам з досвідом, не маючи її додаткових параметрів, 

неможливо. Одним з основних недоліків сучасних систем інформаційного забезпечення 

процесу діагностування є низька динамічна адаптивність змісту пропонованої діагностичної 

інформації до наявних даних і мети діагностування. Ця проблема може бути вирішена з 

використанням інтелектуальних інформаційних систем у вигляді адаптивниго 

інформаційного гіперсередовища. Їх переваги полягають у простоті формування моделі 
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предметної області при її створенні не інженерами-діагностами та можливості адаптації до 

діагностування в режимі навчання.  

Постановка проблеми. Одним з основних недоліків сучасних систем інформаційного 

забезпечення процесу діагностування є низька динамічна адаптивність змісту пропонованої 

діагностичної інформації до наявних даних і мети діагностування. Ця проблема може бути 

вирішена з використанням інтелектуальних інформаційних систем у вигляді адаптивного 

інформаційного гіперсередовища. Їх переваги полягають у простоті формування моделі 

предметної області при її створенні не інженерами-діагностами та можливості адаптації до 

процесу діагностування.  

Гіперсередовище зазвичай представляється множиною гіпертекстових кадрів, між 

якими встановлені асоціативні гіпертекстові зв'язки, і виконується вільний порядок навігації 

шляхом переходів по цим зв'язкам [2]. Адаптація в гіперсередовищі полягає в обмеженні 

видимості окремих елементів кадрів та можливостей навігації. Підвищення ефективності 

можливе за рахунок застосування бази знань про предметну область і про методики 

діагностування.  

З метою вирішення зазначеної проблеми пропонується формалізація структури 

гіперсередовища шляхом виділення різних типів кадрів і зв'язків між ними в залежності від 

їх статусу і від особливостей застосування в процесі діагностування. На цій основі 

побудовані моделі адаптивної навігації у діагностичному гіперсередовищі, що дозволяють 

враховувати логічні залежності та характеристики елементів процесу діагностування, У 

запропонованому підході реалізується керована навігація, при якій порядок переходів 

визначається сценарієм діагностування - послідовністю кадрів, яка враховує задану логіку 

діагностування. Сценарій будується на основі гіпертекстової бази знань і вибраної моделі 

навігації, а потім динамічно адаптується до змін моделі процесу діагностування.  

Діагностична інформація в гіперсередовища повинна бути структурована за об’єктами і 

впорядкована по методикам діагностування, між нею є логічні, смислові, причинно-

наслідкові та інші зв'язки.  

Для організації інформації у системах діагностування використовуються різні підходи: 

від повнотекстових баз даних або гіпермедіа-технології до баз знань та експертних систем. 

Інформація частіше представляється моделями на основі семантичних мереж або фреймів, 

що дозволяє істотно інтелектуалізувати обробку запитів і процес ведення діалогу з 

діагностом. Однак створення бази знань до теперішнього часу є досить трудомістким і 

дорогим процесом, що вимагає високої кваліфікації розробників. Методи гіпертекстового 

моделювання предметної області є менш трудоємкими.  

В даний час актуальним є вирішення завдань автоматизації процесів створення 

гіпертексту з тексту, зокрема, завдань категоризації - сегментації, розбивання тексту на 

фрагменти і тематичні розділи та лінеаризації - виявлення зв'язків різних типів між 

отриманими фрагментами та їх упорядкування [5].  

На кожному кроці процесу адаптивного діагностування, повинні динамічно 

враховуватися результати всіх попередніх кроків, які представлені у вигляді історії 

діагностування і моделі стану ОП СВП.  

Адаптивний метод впорядкування інформаційного забезпечення з  використанням 

пошукової функції. З метою вирішення зазначеної проблеми пропонується формалізація 

структури гіперсередовища шляхом виділення різних типів кадрів і зв'язків між ними в 

залежності від їх дидактичного статусу і від особливостей застосування в процесі 

діагностування. На цій основі побудовані моделі адаптивної навігації у діагностичному 

гіперсередовищі, що дозволяють враховувати логічні залежності та дидактичні 

характеристики елементів процесу діагностування, У запропонованому  підході реалізується 

керована навігація, при якій порядок переходів визначається сценарієм діагностування - 

послідовністю кадрів, яка враховує задану логіку діагностування. Сценарій будується на 

основі гіпертекстової бази знань і вибраної моделі навігації, а потім динамічно адаптується.  
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Модель навігації у гіперсередовищі є формалізацією існуючих ручних методик 

формування процесу впорядкування діагностичної інформації і дозволяє їх автоматизувати. 

Забезпечується можливість гнучкого планування діагностування шляхом діалогового 

введення в декларативній формі інформації про цілі діагностування у вигляді корекції 

запитів на основі пред’явлення пошукової інформації, що знайдена. Дана модель є 

універсальною по відношенню до форми подання інформаційних об'єктів. Обмеження 

можливостей використання даної моделі полягає в тому, що індексування гіперсередовища є 

трудомістким процесом[5].  

Гіпертекстовий метод впорядкування інформаційного забезпечення процесу 

діагностування полягає в вирішенні наступних задач: 

1. Пошук повідомлень і текстів з використанням пошукової функції. 

2. Коригування запиту користувача. 

3. Керування процесом пошуку. 

1. Пошук повідомлень і текстів з використанням пошукової функції. 

Вхідна інформації – запит ZLVz , множина текстів TLV  і множина )(TLV  їх 

пошукових образів. Вихідна інформація – множина  z  текстів, знайдених по запиту z . 

Сформуємо запит z , на основі якого отримаємо повідомлення Zaaaa
l
 ,...,,

21
,  1l  

Будуємо синтаксичний граф D повідомлення a . На першому етапі синтаксичного аналізу 

виявляємо в повідомленні всі синтагми. Синтагми є членами деяких синтагматичних 

структур, які будемо виявляти в ланцюжку, що аналізується.  

На другому етапі аналізу з усіх синтагм, які ввійшли в трьох і чотирьохслівні 

сигматичні структури, виключимо базові (визначаючі) слова, оскільки вони не будуть в 

подальшому впливати на побудову синтаксичного дерева. Ознакою завершення процедури 

аналізу є одержання визначального члена єдиної синтагми.  

Для реалізації одного кроку пошуку повідомлень і текстів необхідно: 

a)  ввести запит z; 

b)  1:,...,,
21

 lzaaaa
l

; 

c) побудувати семантичне дерево D  повідомлення a ; 

d) представити D  у вигляді множини  
k

CCCC ,...,,
21

 , де k - кількість всіх 

орланцюжків довжини l в дереві D ;  

e) сформувати пошукове розпорядження, помістивши в множину Bj (j = 1, k) 

орланцюжок 
j

C і всі орланцюжки довжини 1, яким відповідають повідомлення внутрішньої 

мови, синонімічні повідомленню, представленому орланцюжком 
j

C ; 

f) в множині  TLV  знайти сукупність всіх пошукових образів текстів, у 

відповідності з пошуковою функцією, а в множині TLV  - сукупність текстів  z . 

2. Коригування запиту користувача. 

Вхідна інформації – множина  z текстів, знайдених за запитом ZLVz . Вихідна 

інформація – відкоригований запит.  

Для реалізації коригування запиту користувача необхідно: 

a) якщо    z , то перейти до п. e), інакше - до п. b); 

b)  zTLVTLV \: ; 

c) видати користувачеві текст  zt  , для якого значення функції відповідності 

мінімальне. Коригувати запит (коригує користувач). Якщо корекція закінчена, відновити 

множину TLV ; інакше перейти до п.d); 

d)      tzz \:   .  Якщо    z  то перейти до п. c), інакше - до п. е); 
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e) якщо    z , то відновити множину TLV , інакше виключити з пошукового 

розпорядження    
k

BBBz ,...,,
21

  спочатку по одній множині  ljB
j

,1 , потім по дві 

і т.д. і впорядкувати їх в вказаній послідовності, утворивши кортеж розпоряджень 

 1,...,,
21

 nPPPP
k

; 

f) якщо P , то   TLVz : , перейти до п. a), інакше в множині  TLV знайти 

сукупність всіх пошукових образів текстів за пошуковим розпорядженням 
1

P . Виключити 

1
P  з множини P  і пронумерувати розпорядження, що залишилися числами 1, 2, ... . Якщо 

хоча б один текст знайдений, позначити їх множину через  z  і перейти до п. b), інакше 

знову виконати п. f). 

3. Керування процесом пошуку. 

Вхідна інформації – запит ZLVz , множина текстів TLV . Вихідна інформація – 

множина текстів, знайдених по запиту z . 

Для керування процесом пошуку необхідно: 

a) Реалізувати один крок пошуку повідомлень і текстів з використанням пошукової 

функції. 

b) Видати повідомлення «Чи потрібна корекція запиту?». 

c) Ввести відповідь користувача (так /ні). Якщо так, то перейти до п. d, інакше (пошук 

закінчений). 

d) Виконати коригування запиту користувача. і перейти до п. a. 

  
 

Рис. 1. Адаптивний метод впорядкування інформаційного забезпечення з  

використанням пошукової функції 

 

Висновки. Запропонований адаптивний гіпертекстовий метод впорядкування 

інформаційного забезпечення діагностування, суть якого полягає у пошуку інформації, що 

відповідає опису об’єкту діагностування та ознакам, що визначають повноту і точність 

діагностичної інформації.  

Модель навігації у гіперсередовищі є формалізацією існуючих ручних методик 

формування процесу впорядкування діагностичної інформації і дозволяє їх автоматизувати. 
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Забезпечується можливість гнучкого планування діагностування шляхом діалогового 

введення в декларативній формі інформації про цілі діагностування у вигляді корекції 

запитів на основі пред’явлення пошукової інформації, що знайдена. Дана модель є 

універсальною по відношенню до форми подання інформаційних об'єктів. Обмеження 

можливостей використання даної моделі полягає в тому, що індексування гіперсередовища є 

трудомістким процесом.  

Розроблений метод відрізняється від відомих поточною оцінкою оптимальності 

відносно середніх повноти і точності обслуговування ознак знайденої діагностичної 

інформації, що оцінюється за допомогою використання запропонованої пошукової функції.  

Для реалізації такої адаптивної стратегії в процесі пошуку корегується запит, з метою 

відображення інформаційних потреб користувача, тобто, що б став коректно 

сформульованим. Це в загальному істотно зменшує час пошуку запитуваної інформації і 

відповідно підвищує ефективність процесу діагностування за рахунок фільтрації 

діагностичної інформації.  

Розглянуті моделі навігації не тільки розроблені теоретично, але і отримали практичне 

втілення в рамках створення програмно-методичних засобів діагностування і контролю. 

Запропонований метод пошуку використовується в діагностичних інформаційних 

системах при пошуку тексто-графічних об’єктів, а також в системах іншого призначення для 

пошуку текстів і пошукових образів документів. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 
1. Локазюк В.М. Проблеми розроблення інформаційно–пошукової системи діагностування 

комп’ютерних пристроїв / В. М. Локазюк, В.Я. Ляшкевич // Вісник Хмельницького національного 

університету. – Хмельницький: ХНУ. – 2005. – №.4, Ч1,Т2 – С.169 – 175. 

2. Муляр І.В. Гіпертекстова модель представлення інформації в базах діагностичних даних / 

І.В. Муляр, В.М. Джулій // Вісник ТУП. – 2001. – Ч.1(28), №1. – C. 189–191.  

3. Муляр І.В. Модель представлення інформаційного забезпечення тестового діагностування 

мікропроцесорних пристроїв / І.В. Муляр // Збірник наукових праць №28 Національної академії 

Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький: Видавництво 

Національної академії ДПСУ. – 2004. – С.81–83.  

4. Муляр І.В. Модель діагностичних знань в інформаційних системах процесу діагностування 

пристроїв мікропроцесорних систем / І.В. Муляр, І.В. Пампуха, Є.С. Лєнков // Вісник 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2010. –  Ч.1, №9(151). – С. 

85–91. 

5. Муляр І.В. Імітаційна модель пошукової системи в інформаційному просторі процесу 

діагностування мікропроцесорних пристроїв / І.В. Муляр, В.М. Джулій // Збірник наукових праць 

Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.:ВІКНУ, 

2010. – Вип. №27. – С.113–117.  

 

Рецензент: д.т.н., проф. Мясіщев О.А. 



 197 

УДК  004:004.65                                                                        к.т.н. Огневий О.В. (ХмНУ) 

 к.т.н. Огнева А.М. (ХмНУ) 

 

ОБСЛУГОВУВАННЯ  ЕОМ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ 

КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 

 
Розглядаються питання підвищення ефективності обслуговування ЕОМ за рахунок 

автоматизації пошуку несправностей та, автоматичного контролю функціонування ЕОМ . 

Запропоновано два алгоритми дистанційного обслуговування ЕОМ користувача. 

Ключові слова: контроль, діагностування, дистанційно віддалені ЕОМ, помилки, 

несправності,центр дистанційного обслуговування. 

 

Рассматриваются вопросы повышения эффективности обслуживания ЭВМ за счет 

автоматизации поиска неисправностей и автоматического контроля функционирования ЭВМ . 

Предложено два алгоритма дистанционного обслуживание ЭВМ пользователя. 

Ключевые слова: контроль, диагностирование, дистанционно удаленные ЭВМ, ошибкы, 

неисправности,центр дистанционного обслуживания. 

 

The questіons of іncrease of effіcіency of maіntenance of computer are examіned due to 

automatіon of search of dіsrepaіrs and automatіc control of functіonіng of computer. Two algorіthms are 

offered dіstance maіntenance of computer of user. 

Keywords: control, diagnostics, remote computer, error, fault, remote maintenance center. 

 

Вступ. Існує багато засобів підвищення надійності функціонування ЕОМ і підтримки її 

технічно справного стану, починаючи з профілактичного обслуговування та закінчуючи 

створенням дуплексних обчислювальних систем і систем з реконфігурацією. Здійснення цих 

заходів потребує великих витрат, причому вони значною мірою залежать від того, наскільки 

раціонально організовані зазначені заходи [1].  

Впровадження централізованого обслуговування не змогло вирішити проблему 

ефективного, якісного обслуговування й експлуатації ЕОМ. Затримки ремонтних бригад 

(часто без потрібного фахівця), висока плата за обслуговування, короткий список 

запропонованих послуг, іноді обмежений доступ до самої ЕОМ змушують шукати нові 

форми обслуговування. 

Постановка проблеми. В останні роки швидко збільшується число ЕОМ, що 

знаходяться в експлуатації. Також значно зростає їхня складність. У результаті росте 

чисельність обслуговуючого персоналу, і підвищуються вимоги до його кваліфікації. 

Збільшення надійності ЕОМ призводить до того, що пошук несправних елементів і їх ремонт 

здійснюються порівняно рідко. Тому, на ряду з підвищенням надійності ЕОМ, 

спостерігається тенденція втрати експлуатаційним персоналом навичок відшукування й 

усунення несправностей. Таким чином, виникає проблема обслуговування обчислювальних 

ЕОМ та комп’ютерних систем, що безперервно ускладнюються, в умовах, коли не вистачає 

персоналу високої кваліфікації.  

Сучасна обчислювальна техніка вирішує цю проблему шляхом створення систем 

автоматичного діагностування несправностей, які покликані полегшувати обслуговування і 

прискорити ремонт ЕОМ. 

Система автоматичного діагностування є комплексом програмних, мікропрограмних і 

апаратурних засобів та довідкової документації (діагностичних довідників, інструкцій, 

тестів). 

Для підвищення надійності, готовності та обслуговування в сучасних ЕОМ 

передбачаються засоби автоматичного накопичення інформації про помилки при роботі 

машини. Ця інформація дозволяє накопичувати статистику помилок з метою виявлення 

найбільш імовірних джерел помилок, а також локалізувати причину випадкових збоїв і 

змішаних відмовлень. Остання задача внаслідок невідтворюваності ситуації являє собою 

одну з найбільш складних проблем експлуатації ЕОМ. 
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Автоматичне накопичення інформації про помилки базується на основі реєстрації стану 

ЕОМ у момент помилки. В операційних системах передбачаються спеціальні засоби 

опрацювання різних типів помилок і накопичення інформації про них у спеціальних 

системних журналах помилок. Процедура опрацювання помилок показана на рис. 1. 
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Рис. 1. Процедура опрацювання помилок 

 

Помилка, як правило, є наслідком несправності. Несправність призводить до помилки 

лише у тому випадку, якщо вона змінює значення сигналу на протилежне, тобто помилка є 

прояв несправності. Доти, поки цього не відбудеться, несправність залишається схованою.  

Несправності класифікують за джерелом походження, ступенем  поширення і 

тривалістю. За джерелом походження розрізняють внутрішні і зовнішні несправності. 

Стосовно рівнів можна розглядати як детерміновані, так і не детерміновані несправності.. За 

ступенем поширення розрізняють локальні (одиночні) і розгалужені (кратні) несправності. За 

тривалістю розрізняють постійні, випадкові і змішані несправності. Змішані несправності 

характеризуються періодами активності і пасивності. Інтервал часу між моментами 

виникнення несправності і проявом помилки називають періодом прихованості несправності 

[1]. 

Задачею системи контролю ЕОМ є виявлення помилки по можливості з більшою 

часовою і просторовою здатністю, тобто максимально близько від місця її виникнення і з 

мінімальною затримкою за часом. 

Це вдається не завжди, так як деякі помилки поширюються в результаті передачі 

інформації, спотворюючи інформацію в системі. Набагато складніше виявляються помилки 

сигналів керування. Також не у всіх мікропроцесорах та ЕОМ використовується 

інформаційна надлишковість. У цих випадках необхідні інші засоби виявлення помилок.  

Засоби накопичення інформації про збої і відмови розвиваються в напрямках 

врахування всіх можливих помилок у системі, збереження цієї інформації для наступного 

аналізу, а також скорочення витрат часу операційної системи на зазначені дії шляхом 

апаратурної реалізації деяких її функцій.   

Модель процесу виявлення помилок. На рис. 2 показано типовий процес виявлення 

помилки.  

Інтервал часу між моментами появи і виявлення помилки називається періодом 

виявлення помилки.  
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Рис. 2. Процес виявлення помилки 

 

Період А- у системі проявляється активна несправність; період В- несправність стала 

пасивною; період С- у системі присутня помилка 

 

Тривалість цього періоду впливає на імовірність і ступінь спотворення інформації в 

системі, складність відбудовних процедур і вірогідність результатів обчислень. 

Розглядаючи процес виявлення помилок, виділимо наступні стани обчислювального 

пристрою, що контролюється: 

1) пристрій справний (С); 

2) у пристрої проявляється активна несправність, але помилка не проявляється (Н); 

3) у пристрої наявна несправність, що перейшла у пасивний стан (ПН); 

4) у пристрої присутня щонайменше одна невиявлена помилка, і несправність що її 

викликала, зберігається (НП); 

5) змішана несправність стала пасивною, або випадкова несправність самоусунулася 

після того, як викликала помилку (СН); 

6) помилка виявлена (ВП). 

 На рис.3 представлено граф станів для процесу виявлення помилок. Дугами графа 

позначені інтенсивності переходу з одного стану в інший λіj. 
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Рис. 3. Граф станів для процесу виявлення помилок 

 

Помилка може бути виявлена до і після перекручення інформації в системі. Щоб 

розрізнити ці два випадки, введемо відповідно два підстани: ВП1 і ВП2. 

При виникненні несправності пристрій переходить зі стану С в стан Н. Якщо 

несправність випадкова, вона може самоусунутися, і пристрій повернеться в стан Н. Якщо 

несправність змішана, тобто має періоди активності і пасивності, можуть мати місце 

переходи між станами Н і ПН, С і ПН . 

Несправність викликає помилку. Період виявлення помилки залежить від наявних 

засобів контролю і їх здатності виявити цю помилку. 

Для помилок, що виявляються засобами контролю логічного рівня, період виявлення 

дуже малий, і помилка практично не викликає спотворення інформації. При цьому пристрій 

переходить зі стану С в стан ВП1. Для того, щоб запобігти поширенню помилки, цей перехід 

може також забезпечуватися засобами контролю функціонального рівня, якщо період 

тестування досить малий. 

Якщо помилка не виявляється засобами контролю логічного рівня, вона залишається 

схованою до виявлення її засобами контролю інших рівнів. Пристрій переходить у стан НП 

(невиявленої помилки). У цьому стані, до її виявлення, помилка викликає спотворення 

інформації. При виявленні помилки система переходить у стан ВП2. 
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Зі стану НП пристрій може також перейти в стан СН, якщо мала місце випадкова або 

змішана несправність, що самоусунулася або стала пасивною після того, як викликала 

помилку і спотворила інформацію. 

Внаслідок того, що імовірність виявлення помилок засобами контролю логічного рівня 

менше 1, частина помилок викликає спотворення інформації і, оскільки період виявлення 

помилки при цьому має велику тривалість, у пристрої виникають два небажаних явища: 

1) можливість видачі невірного результату до того, як система знайде помилку; 

2) необхідність складних і тривалих процедур з відновлення інформації через 

поширення помилок. 

Вважається, що обчислювальний процес закінчується недостовірним результатом, якщо 

в момент його закінчення у пристрої присутня невиявлена помилка. Імовірність 

недостовірного результату визначається імовірністю виявлення помилок засобами контролю 

всіх рівнів. 

Задача вибору оптимального співвідношення засобів контролю різних рівнів є однією з 

основних задач при проектуванні ЕОМ.  

Існуючі системи моніторингу за допомогою HOSTа чи АТМ (ПОС) менеджера 

дозволяють проводити контроль поточного технічного стану пристроїв, але зі значними 

часовими затримками. 

Сучасна обчислювальна техніка вирішує цю проблему шляхом створення систем 

автоматичного діагностування несправностей, які покликані полегшувати обслуговування і 

прискорити ремонт ЕОМ. 

Проблема своєчасного та якісного обслуговування ЕОМ успішно вирішується при 

впроваджені нової форми обслуговування на основі використання комп’ютерних мереж 

передачі даних. З розвитком мереж питання оперативного реагування на поточний стан 

обчислювальних систем, а саме контроль технічного стану ЕОМ і всієї мережі в цілому, у 

реальному режимі часу стало ще більш актуальним. 

Обслуговування дистанційно віддалених ЕОМ за допомогою використання 

комп’ютерних мереж передачі даних називається дистанційним[1,2] . 

Дистанційне обслуговування. Дистанційне обслуговування є відносно новим 

напрямом розвитку науки. Тому розробка алгоритмів дистанційного діагностування є одним 

із важливих етапів розробки систем дистанційного обслуговування. Пропонуються два 

алгоритми дистанційно обслуговування, які в певній мірі відрізняються один від одного. 

Реалізація першого алгоритму можлива в тому випадку, коли керуюча і діагностуюча 

програма знаходиться на сервері в центрі дистанційного обслуговування (ЦДО). Для 

діагностування віддаленої ЕОМ встановлюється зв’язок з нею. При наявності зв’язку 

запускається з сервера програма діагностування. Видаються результати  діагностування. 

Якщо були виявлені помилки чи несправності в роботі ЕОМ, то інформація записується в ” 

Банк симптомів помилок та методів їх усунення ”(БСПМУ), аналізується, видаються 

рекомендації по їх усуненню і проводиться прогнозування майбутніх відмов. Алгоритм 

представлений на рисунку 4.  

Другий алгоритм може бути реалізовано якщо програма діагностування знаходиться на 

клієнтській машині і по запиту сервера запускається і проводиться діагностування ЕОМ.  

Функціонально, система "інтелектуального" дистанційного технічного обслуговування 

може змінюватись у відповідності до специфічних вимог клієнтів і області застосування. 

Зовнішні програми можуть бути інтегровані і при доробці програмних інтерфейсів можуть 

бути додані функції клієнтів (наприклад, в області керування математичним забезпеченням, 

звітів (статистики). 
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Рис. 4. Блок-схема алгоритму дистанційного діагностування ЕОМ 

 

Висновки. Система дистанційного обслуговування, та запропоновані алгоритми 

віддаленого тестування комп'ютерних пристроїв дозволяють: відслідковувати стан ЕОМ 

користувача шляхом відтворення стану дисплея центру дистанційного технічного 

обслуговування; постійно відображати на дисплеї ЦДО помилки ЕОМ користувача; 

накопичувати в ЦДО інформацію про несправність і послідовність дій по її усуненню для 

запису в базу даних симптомів помилок і методів їх усунення; накопичувати в ЦДО 

інформацію про машинні помилки ЕОМ користувача для наступного опрацювання їх за 

допомогою комплексної системи прогнозування відмов (КСПВ); на основі аналізу бази 

даних симптомів помилок і методів їх усунення видавати рекомендації по їх усуненню; вести 

діалог із користувачем. 

Побудована за відкритою архітектурою, платформа керування дистанційним технічним 

обслуговуванням ЕОМ може бути легко інтегрована у функціональну і фізичну схему 

існуючих систем телеобробки або обчислювальних мереж. 
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ПРОЕКТНА МОДЕЛЬ ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

 
У статті, на основі теорії ігор, розглянутий порядок визначення оптимального об’єму 

ресурсів для реалізації моделі комплексної системи захисту інформації і вибору оптимального 

рівня захисту інформації. 

Ключові слова: модель, проектування, комплексна система захисту інформації. 

 

В статье, на основе теории игр, рассмотрений порядок определения оптимального объема 

ресурсов для реализации модели комплексной системы защиты информации и выбора 

оптимального уровня защиты информации. 

Ключевые слова: модель, проектирование, комплексная система защиты информации. 

 

In article, on the basis of the theory of games, considerations an order of definition of optimum 

volume of resources for realization of model of complex system of protection of the information and a 

choice of an optimum level of protection of the information. 

Keywords: model, designing, complex system of protection of the information. 
 

Вступ. Відомо, що до підсистеми захисту інформації інформаційної системи 

приділяється ряд вимог: функціональних, економічних, технічних та організаційних. Одною 

з головних вимог є економічна. Побудова комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) 

проводиться з максимальною економічною ефективністю [1]. В літературі [1–3] оптимальні, 

по економічним показникам, системи розглядаються з двох різних позицій: при заданих 

ресурсах встановлюється максимальний рівень безпеки інформації або при заданому рівні 

безпеки визначаються мінімальні витрати на ресурси, які виділяються для забезпечення 

безпеки інформаційних технологій. 

Постановка задач. При таких підходах в процесі розробки КСЗІ виникає задача 

визначення оптимального об’єма ресурсів для реалізації підсистеми і вибору оптимального 

рівня захисту інформації.  

В ряді підходів [4, 5] пропонується визначати вимоги до забезпечення безпеки 

інформації на основі експертних оцінок по сукупності таких факторів, як характер і об’єм 

інформаційного і програмного забезпечення, тривалості перебування інформації на об’єкті 

обробки інформації, структурі самого об’єкта тощо. 

В інших підходах [6, 7] оцінка об’єма ресурсів, які необхідно виділяти для систем 

захисту інформації, проводиться виходячи з того, що вартість засобів забезпечення безпеки 

повинна бути менше розміру можливої шкоди. 

В деяких підходах [8] розглядається достатній рівень безпеки. Забезпечення такого 

рівня безпеки, коли вартість його подолання становить більше вартості інформації, яку 

необхідно отримати (ефект, який необхідно досягти), або коли за час отримання інформації 

вона настільки стане застарілою, що отримувати її стане неважливим. Тому в [8] автори 

тільки ставлять задачу визначення оптимального рівня безпеки: важливо правильно вибрати 

той або інший достатній рівень захисту, при якому витрати, риск та розмір можливої шкоди 

були б неруйнівними (задача аналізу ризиків). 

Аналізу ризиків, під час розробки системи захисту інформації, для побудови стратегії 

захисту, приділяється велика увага. Аналіз ризиків використовується для вибору найбільш 

реальних загроз інформаційному і програмному забезпеченню КСЗІ та цілеспрямованим 

способам захисту інформаційного середовища.  

Однак, етап аналізу ризиків має на увазі тільки оцінку реальних витрат та виграшу від 

застосування заходів захисту, які повинні бути обов’язково. І на основі величини виграшу 

пропонується приймати рішення про вибір стратегії безпеки. Величина виграшу може мати 

як позитивне так і негативне значення. 
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В першому випадку це означає, що використання КСЗІ принесе виграш, а в другому 

випадку це принесе додаткові витрати на забезпечення особистої безпеки.  

Очевидно, такі підходи не враховують економічну ефективність КСЗІ, під якою 

розуміється співвідношення можливих втрат до впровадження і після впровадження систем 

захисту інформації з врахуванням вартості самої КСЗІ. 

Основна частина. Згідно [2 – 8] прийняття оптимальних рішень в умовах ризиків і 

невизначеності потребує великого об’єма обчислень. Це обумовлено обмеженістю, по об’єму 

і номенклатурі, масивів статистичних даних, які характеризують роботу реальних систем 

захисту інформації у складі КСЗІ. Такий недолік інформації збільшує множину варіантів 

розвитку вихідних ситуацій, і кожен з них повинен бути проаналізований, що стає можливим 

при застосуванні теорії ігор. 

При існуванні відомої функціональної залежності критерію оптимізації від вхідних 

управляючих параметрів, задача оптимізації зводиться до знаходження таких параметрів, при 

яких цільова функція доходять до екстремуму. Коли на об’єкт впливають загрози, то 

залежність має не функціональну а регресивну залежність, яка утворює поверхню відклику. 

Для знаходження екстремуму існує два принципово різних підходів: 

1. Коли мається можливість знайти n - факторну математичну модель в той частині 

простору дослідження, де розташований екстремум, то задача вирішується аналітичними або 

чисельними методами – формалізованим способом. 

2. Коли математичний опис не отримується, то виконується експериментальний пошук 

області екстремуму. 

Тому виходячи з вище доведеного – метою цієї статті є визначення, на основі теорії 

ігор, оптимального об’єму ресурсів для реалізації моделі КСЗІ і вибору оптимального рівня 

захисту інформації. 

 

1. Визначення математичної моделі конфлікту загроз з комплексною системою 

захисту інформації 

 

Побудова моделі взаємовідносин загроз і систем захисту інформації може бути 

виконана на основі умовної гри двох або більше гравців, яка ефективно вирішується з 

використанням потужних технологій. В цієї моделі першим гравцем буде система захисту 

інформації. Стратегії КСЗІ уявляють собою набір методів і засобів, які забезпечують захист 

інформації за допомогою адміністративних, технічних і програмно-апаратних складових.  

Іншими (n - 1) – гравцями (n – це загальне число гравців під час моделювання) є 

загрози. Стратегії загроз – це реалізації впливів на КСЗІ шляхом атак, аварій систем захисту 

та відмов, в результаті яких буде порушені конфіденційність, цілісність, доступність та 

спостережність інформації. 

З теорії ігор [9] відомо, що ігри мають продовження в тому випадку, коли в грі n – 

гравцям дозволяється утворювати визначенні коаліції (в цієї моделі утворювання коаліції 

загроз та системи захисту неможливо і не дозволяється). 

Позначимо через N множину усіх гравців, при  ; а через K – будь-яку 

підмножину цієї множини. Пускай гравці (загрози) з K домовляються між собою про 

узгоджені дії і, таким чином, утворюють коаліцію. Утворив коаліцію, множина K - гравців 

діє як один гравець проти інших гравців, і виграш цієї коаліції залежить від застосування 

стратегій кожним з n - гравців. 

Для опису гри необхідно визначити характеристичну функцію  яка ставить, у 

відповідності кожній коаліції  найбільший, вірно отриманий виграш  Потужність 

множини коаліцій, на якій визначена характеристична функція, дорівнює )0( , причому 

коаліція з номером 0, є пустою коаліцією і її виграш, згідно умови, завжди дорівнює нулю. 

Для рішення гри слід побудувати оптимальний розділ, який розподіляє перемоги 

 , гравців з врахуванням наступних умов: 
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1.  – принцип індивідуальної раціональності. 

2.  – принцип колективної раціональності. 

В бескоаліційних іграх закінчення гри формується в результаті дій гравців, які в цій 

ситуації отримали свій виграш.  

Можливість визначення кооперативної гри множиною ігор розглянута в [10, 11], де 

приводиться опис способів побудови біаматричних ігор. 

Для визначення порядку проведення, кооперативна гра задається у вигляді  

матриць розміру , де n – кількість гравців, k – кількість стратегій у гравців, наприклад: 

 

   ,                                                          (1) 

 

де  – виграш гравця x в грі з гравцем y. Стратегії коаліції 

визначаються вибором гравців – учасників коаліції (загроз або бар’єрів механізмів захисту 

системи захисту інформації). Таким чином, коаліція з m гравців буде мати  чистих 

стратегій, де k – число виборів у кожного гравця. 

В подальшому необхідно знайти матриці виграшем усіх коаліцій в грі з іншими 

гравцями (кожна загроза перекривається бар’єром у складі механізмів захисту системи 

захисту інформації). Кожна матриця розміру  (де m – кількість гравців в коаліції 

яка приймає участь в грі) має вигляд: 

 

   ,                                                (2) 

 

при , де  – виграш коаліції в грі з коаліцією , причому i та j – 

комбіновані стратегії коаліції. 

Кожна біаматрична гра описується двома матрицями, які зводяться до задачі лінійного 

програмування і вирішуються за допомогою симплекс методу. В результаті отримаємо 

характеристичну функцію. 

Для находження результатів гри використовується принцип оптимальності розподілу 

виграшу між гравцями, який в задачі теорії кооперативних ігор має назву вектору Шеплі. 

Представимо кооперативну гру КСЗІ та загроз у вигляді сукупності біаматричних ігор 

наступного вигляду: 

 

  ,                                                         (3) 

  

де X – це КСЗІ,  – k-та загроза (зловмисник, атака, відмова), або їх коаліція, 

 - включає до себе витрати на КСЗІ, яка реалізує i-ю стратегію 

та втрати від дій загроз, які реалізують j-ю стратегію. 
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   ,                                                 (4) 

 

 

де  – користь від подолання КСЗІ, яка реалізує i-ю стратегію, за винятком витрат на 

реалізацію загрози, i – номер стратегії КСЗІ,  j – номер загрози. 

Таким чином матриці загроз визначаються, як: 

 

 

      ,                           (5) 

 

 

де  –  аналіз усіх загроз, які впливають на КСЗІ, – користь, яку отримують 

загрози, від подолання КСЗІ. 

Аналогічно матриці роботи КСЗІ будуть мати вигляд: 

 

 

      ,                          (6) 

 

 

де  –  кількість механізмів захисту у складі КСЗІ, – аналіз процесу відмови або 

пошкодження механізмів захисту КСЗІ (або навпаки, аналіз процесу блокування 

механізмами захисту) загроз, які впливають на КСЗІ. 

Для рішення кооперативних ігор застосовується об’єднання коаліційних ігор в 

стратегічні ігри і рішення кожної симплекс-методом, для подальшого находження тих або 

інших результатів. 

Для розкриття роботи КСЗІ можна визначити матриці роботи бар’єрів у складі h – 

кількості механізмів захисту, які в свою чергу також розкриваються згідно (6). 

 

2. Проектне моделювання конфлікту загроз з комплексною системою захисту 

інформації 

 

Для формалізації процесу моделювання конфлікту загроз з КСЗІ розглянемо типову 

модель захисту інформації з повним перекриттям загроз (рис. 1. 12). 
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Рис. 1. Коаліції , які створюються в моделі захисту інформації  з повним перекриттям 

загроз 

 

Ця модель описує процес взаємодії загроз та ресурсів КСЗІ (бар’єрів та механізмів 

захисту у складі КСЗІ).  

Можна виділити 3 коаліції: 

Т = ti –  коаліція загроз,  де  i – кількість загроз, при Ii ,1  ;  

V = vj – коаліція ресурсів інформаційної системи, які необхідно захищати,  де  j – 

кількість ресурсів, при Jj ,1 ; 

М = mk – коаліція механізмів захисту КСЗІ, де k – кількість механізмів захисту у 

складі КСЗІ, при Kk ,1 ;  

В механізмах захисту – mk, КСЗІ – М, маються наступні коаліції:  

U = ur – області уразливості КСЗІ, де r – кількість місць уразливості, при Rr ,1 ; 

B = bq – бар’єри захисту, де q – кількість бар’єрів захисту КСЗІ, при Gq ,1 . 

В цьому випадку КСЗІ розглядається як сукупність коаліцій: 

 

                                                 kM m U B    .                                                 (7) 

 

Згідно (7) механізм захисту визначається як коаліція бар’єрів, які перекривають одне з 

областей уразливості КСЗІ (рис. 2). 

 

 

 

m  

b2 
 bd 

 u b1 
 

 
 

Рис. 2. Механізм захисту КСЗІ, який складається з коаліцій бар’єрів та областей 

уразливості  
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З урахуванням вище приведеного можна визначити умови захисту інформації: 

 

                                     ti, vj  М  ur, bg |  (ti, vj),                                         (8) 

 

де функціонал (ti, vj) – описує виконання умов забезпечення захисту інформації 

об’єкту vj  при наявності загрози ti .  

Таким чином, для КСЗІ з повним перекриттям загроз, існують такі бар’єри, які 

вступають в “гру” (в конфлікт) з загрозами для інформаційної системи (коаліцій областей 

захисту). 

Наступальну гру коаліцій загроз можна описати аналітично у вигляді функціональних 

залежностей, які пов’язують характеристики загроз tiT  та областей захисту vj V. 

Кожна з величин vjV залежить від r - координат областей уразливості і  g - координат 

знаходження бар’єрів в механізмах захисту. Ступінь залежності величин vj залежить від 

векторів координат областей уразливості механізмів захисту urU та бар’єрів bgB і 

визначається передаточними функціями .  

В загальному вигляді наступальну стратегічну гру коаліцій загроз та КСЗІ можна 

описати виразом у вигляді: 

V(p) = T(p)  Akg + U(p)  Ckg + B(p)  Dkg,                                      (9) 

 

де V(p), Т(р), U(p), B(p) – матриці коаліцій, які розглядаються в грі, розмерностью j  1, 

де р – оператор Лапласа. Akg, Ckg, Dkg – передаточні матриці взаємовідносин коаліцій, які 

розглядаються, розмірністю  k  g. 

Матриці коаліцій та передаточних взаємозв’язків між ними мають вигляд:   

 

 

. 

 

  .                                                (10) 

 

Підставляючи вираз (9) в рівняння (10) отримуємо кінцеву залежність результатів 

стратегічної гри між коаліцією загроз та сукупністю коаліцій КСЗІ.  
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(11) 

Для доказу виразу (11) можна розглянути рис. 3, на якому представлений приклад 

умовної гри коаліцій загроз та КСЗІ.  
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Рис. 3. Стратегічна гра (конфлікт) між коаліціями загроз та КСЗІ 

 

Умовно позначимо кількість загроз (причому для розрахунку не будемо їм придавати 

вагові коефіцієнти. Тільки розподілимо їх на класи атак – I, відмов – II та аварій – III. В 

цьому випадку не розглядаються вагові коефіцієнти можливості впливу загроз на КСЗІ. Це є 

подальша окрема робота 13), які в своєї коаліції впливають на КСЗІ. 

Розглянемо крайні випадки коаліційної гри. 

Приклад 1.  

Умови гри: Необхідно проаналізувати роботу КСЗІ при “відсутності бар’єрів КСЗІ” 

(бар’єри не затримують загрози). Тобто моделюються шляхи впливу коаліції загроз на 

коаліцію областей захисту.  

Приклад 2. 

Умови гри: Необхідно проаналізувати роботу КСЗІ при наявності різних по стійкості 

бар’єрів захисту КСЗІ. Тобто необхідно оцінити роботу КСЗІ в умовах нестабільних по 

стійкості бар’єрів. При цьому бар’єр b1 може пропустити загрозу з вірогідністю 
1

0,2bP  ; 

бар’єр b2 – з вірогідністю  
2

0,4bP  ; а наступні бар’єри: 
3

0,1bP  ; 
4

0,3bP  .   

Приклад 3. 

Умови гри: Необхідно проаналізувати роботу КСЗІ при наявності стійких бар’єрів 

захисту (бар’єри повністю блокують загрози). Тобто КСЗІ побудована правильно. 

Використовуючи вираз (11) можна отримати графік, який зображений на рис. 4.  
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Рис. 4. Ефективність стратегічної гри коаліцій загроз та КСЗІ 
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З рис. 4. можна зробити висновок, що ефективність роботи КСЗІ залежить від стійкості 

бар’єрів. Але в подальшому необхідно звернути увагу на взаємозв’язки – передаточні 

функції, які є зв’язуючим елементом цієї гри. Від кількості цих зв’язків в пряму залежить 

ефективність та стійкість роботи КСЗІ.  

Висновок. Під час проектного моделювання необхідно розраховувати кількісні та якісні 

попередні показники ефективності захисту інформації системи, яка проектується. Це 

важливо тому, що закладені на цьому етапі критерії та показники в подальшому можуть 

звезти на нуль усю велику роботу, витрати та цінність інформації, які закладаються та 

відпрацьовуються на усіх етапах створення як інформаційної системи в цілому так і КСЗІ 

вчасності. 
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УДК 681.325                                                                                    Пискун И.В. (ДУИКТ) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ  

ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 
 

У статті розкрито вимоги до технічних характеристик цифрової системи передачі 

інформації. 

Ключові слова: система передачі інформації, прийом цифрових повідомлень, кодування 

повідомлень. 

 

В статье раскрыты требования к техническим характеристикам цифровой системы 

передачи информации. 

Ключевые слова: система передачи информации, прием цифровых сообщений, кодирование 

сообщений. 

 

In the article the requirements to technical characteristics of digital system of an information 

transfer are considered. 
Keywords: information transfer system, reception of digital messages, coding of messages. 

 

Введение. Цифровая система передачи информации (ЦСПИ) совместно с другими 

средствами связи предназначена для повышения эффективности систем управления и связи. 

Одним из основных назначений системы является передача информации об техническом 

состоянии средств связи для ее оперативной обработки и принятия решений по ней. 

Исходные данные и требования к ЦСПИ разработаны на основе анализа документов по 

эксплуатации используемых средств связи, обобщивших опыт конструирования и 

использования цифровых систем обмена информации между абонентами и опыт их 

эксплуатации как за рубежом, так и в Украине, изучение статистики ошибок 

высококачественных радиоканалов связи, характеристик микропроцессорных комплектов, 

принципов построения вычислительных и управляющих систем на базе микропроцессоров. 

К функциям поддержания сеанса связи, который выполняет ЦСПИ, относятся: 

- прием цифровых сообщений от приемо-передающего устройства (модема); 

- передача цифровых сообщений к модему; 

- кодирование и декодирование сообщений; 

- решение задачи подтверждения достоверности сообщений; 

- обработка сообщений. 

Основная часть. Информационный обмен между ЦСПИ и абонентами осуществляется 

в последовательном коде полудуплексном режиме в виде сообщений, включающих 

служебную часть и  текст. 

Минимальная длина сообщения равна 38 байт, а максимальная длина - 258 байт. 

Сообщение начинается с синхронизирующей информации, включающей 16 бит 

предварительного ключевания, два знака битовой синхронизации и два знака байтовой 

синхронизации. За синхронизирующей информацией передаются служебные знаки: SOH 

(заголовок);  РЕЖИМ; 

7 знаков номера абонента; знак механического подтверждения  (АСК – положительное 

подтверждение, NAK – отрицательное подтверждение); 

два знака режима работы; номер сообщения ( только для сообщений передающихся от 

абонента); признак текста (STX или ETX). Далее следует текст, содержащий от нуля до 220 

знаков. По окончании текста передается признак конца текста (ETB или ETX), за которым 

следует два знака BCS (корректирующие символы циклического кода). Завершает сообщение 

знак DEL. 

При работе в режиме запроса ЦСПИ передает сообщение абоненту, когда в этом 

возникает необходимость и свободен канал связи. На сообщение, переданное ЦСПИ, абонент 

посылает ответное сообщение. Время ожидания ответного сообщения от абонента 

определяется занятостью канала и мощностью абонентного вычислителя и составляет от 5 до 
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25 с. В режиме опроса ЦСПИ передает сообщение только в ответ на сообщение (опрос) от 

абонента, содержащее кодированный адрес абонента.    

Информационный обмен между ЦСПИ и абонентом в последовательном коде 32 – 

разрядными словами. Синхронизация обмена информацией включает два этапа: 

установление связи и передачу информации. 

Для установления связей “источник” передает  “приемнику” командное слово “Запрос 

на передачу” (ЗНП), в ответ на которое “приемник” посылает  ”источнику” слово “Ответ на 

передачу” (ОНП). При безошибочном приеме слова ОНП  “источник”  передает “приемнику” 

слово “Данные следуют” за которым следуют слова информации. В информационном слове 

передается три информационных служебных знака. Количество слов, передаваемых за один 

сеанс связи, не должно превышать 77.  Завершают передачу сообщения знак ЕТХ или ЕТВ. 

Первым в служебных словах и информационных словах является знак 357 (восмеричная 

система счисления).Кодирование знака выполняется в коде МТК-5. 

При безошибочном приеме информации “приемник” передает “источнику” слово 

“Положительное подтверждение” (АСК), при получении которого “источник” должен 

закончить связь с ”приемником”.   

При обнаружении ошибок в сообщении “приемник” передает “источнику” должен 

закончить связь с “приемником”.  

При обнаружении ошибок в сообщении “приемник” передает “источнику’ слово 

“Отрицательное подтверждение” в ответ на которое источник должен повторить весь 

процесс установления связи.   

Сообщение “ЦСПИ – абонент” по высокочастотному радиоканалу (МВ-каналу) 

передается в полудуплексном режиме со скоростью более 2400 бит/с. Информационный 

обмен между ЦСПИ и абонентом выполняется со скоростью 12,5 … 14Кбит/с. Для 

обеспечения достоверности передачи сообщений по МВ-каналу используется два метода 

избыточности: кодовая избыточность и избыточность повторения. Кодовая избыточность 

реализуется за счет применения циклического кода со стандартным полиномом  К
16

+ К
12

+ 

К
5
+1. Комбинацию циклического кода составляет часть сообщения, начинающаяся знаком 

РЕЖИМ и отличившаяся знаком BCS. Кроме  того, можно использовать контроль на 

четность в знаке.  

При работе ЦСПИ в режиме опроса и обнаружения ошибок в сообщении “ЦСПИ-

абонент” ЦСПИ посылает на абонент новое сообщение со знаком отрицательного 

подтверждения  NAS, приняв которое, ЦСПИ повторяет передачу предыдущего сообщения. 

Если в сообщении, принятом от абонента, обнаружена ошибка, ЦСПИ передает новое 

сообщение со знаком отрицательного подтверждения  NAS, приняв которое, ЦСПИ 

повторяет передачу предыдущего сообщения.   

При работе ЦСПИ в режиме запроса и обнаружении ошибок в сообщении “абонент-

ЦСПИ” ЦСПИ не передает от ответного ответное сообщение и по истечении времени 

ожидания, равного 5…25с. Абонент повторно передаст сообщение. 

Для обеспечения достоверности информационного обмена между ЦСПИ и абонентом 

используется два метода введения избыточности:  

кодовый  (контроль на нечетность в каждом слове) и избыточность повторения. 

“Приемник” при обнаружении ошибок в сообщении от “источника” передает 

“источнику” слово “Отрицательное подтверждение’, приняв которое “источник’ повторяет 

передачу предыдущего сообщения. Если в ответном сообщении от “приемника” “источник” 

обнаружит ошибки, то он повторяет процесс установления связи.  

Для инициации связи ЦСПИ передает в системе сообщения без текста со знаком 

отрицательного подтверждения NAK. Если ответное сообщение от ЦСПИ не приходят в 

течении времени ожидания равном 5….25с, ЦСПИ повторно передает сообщение и так до 

пяти раз. 

Если на шестое сообщение, переданное ЦСПИ, абонент не отвечает сообщением со 

знаком положительного подтверждения, то это означает отсутствие связи  с абонентом. 
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Для выработки технических требований ЦСПИ выполнены исследования: 

 - имитационной  модели процедуры обмена информации “абонент-цепи”, программно 

реализованной из ПЭВМ на основе нормативных документов. 

Результаты исследования модели позволили оценить основные вероятностно-

временные характеристики ЦСПИ; 

- аппаратных и программных способов реализации процедур кодирования и 

декодирования циклического кода со стандартным полиномом  К
16

+ К
12

+ К
5
+1;  

- принципов построения ЦСПИ. 

Выводы. Результаты исследования показали следующее: при передаче сообщений по 

МВ-каналу с вероятностью искажения на символ, равной 10
-3

, вероятность приема 

сообщения с необнаруженной ошибкой составляет не более 10
-6

, вероятность переспроса 

сообщения – не более 0,15с.; при скорости передачи информации, равной 2400 бит/с, 

целесообразно применить программную реализацию циклического кода; цифровая система 

передачи информации, должна быть организована в виде распределенной 

микропроцессорной системы, для которой имеется развитое программное обеспечение и 

средства наращивания. 

Оценка возможностей ЦСПИ с точки зрения использования ее для передачи по каналу 

“абонент-ЦСПИ” информация о состоянии системы передачи  и другого радиоэлектронного 

оборудования основывается на статистике их отказов. 

Сообщения об отказах кодируются метками, которые обозначают функции, 

определяемые пользователем. Приоритетность сообщений об отказах устанавливается в 

зависимости от значимости сообщений. Передача сообщений об отказах осуществляется в 

режиме  “Запрос”. При наличии отказа устройство, обнаруживающее отказ, посылает запрос 

на обслуживание в ЦСПИ. Если приоритет запрашиваемого сообщения выше приоритета 

обрабатываемого сообщения, то ЦСПИ приостанавливает обработку текущего сообщения и 

начнет процедуру установления (инициации) связи с ЦСПИ. После установления связи на 

систему передается сообщение об отказе. По оценкам данного сообщения система передает 

абонементу сообщение, которое предназначено, в частности, для информации 

обслуживающего персонала о характере отказа и о необходимых действиях. 

С учетом статистики отказов при максимальных значениях времени инициации связи и 

ожидания ответного сообщения и при обслуживании источником системы до 100 абонентов 

и при этом объем информации об отказах составляет ¼ часть полного объема информации, 

передаваемой ЦСПИ. 

С развитием сети обслуживаемых абонентов и увеличением передаваемой об отказах 

информации потребуется сокращение времени ожидания  ответного сообщения за счет 

применения более мощных вычислительных средств и распараллеливания процесса 

обработки информации. 

 

Без рецензії. 
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УДК 000.684                                                                      к.т.н., доц. Соловьев В.И. (ВНУ) 

д.т.н., проф. Рыбальский О.В. (НА МВД) 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ СЛЕДОВ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛА  

В ЗАДАЧАХ  МОНТАЖА АУДИОЗАПИСИ 

 
У статті розглядаються питання (проблеми) виявлення та локалізації монтажу аудіо 

файлів. Викладається напрямок досліджень, який базується на комплексному підході при 

виявленні та локалізації монтажу. Підхід використовує статистичні характеристики різних 

ділянок паузи між словами розмови. 

Ключові слова: аудіофайл, цифрова обробка. 

 

В статье рассматриваются вопросы (проблемы) выявления и локализации монтажа аудио 

файлов. Излагаемое направление исследований базируется на комплексном подходе при 

выявлении и локализации монтажа. Подход использует статистические характеристики 

различных участков паузы между словами речи. 

Ключевые слова: аудиофайл, цифровая обработка. 

 

The article deals with issues (problems) detection and localization of installation of audio files. 

Expounded the direction of research is based on an integrated approach in the detection and localization 

of assembly. Approach uses the statistical characteristics of different parts of the pause between the words 

of speech 

Keywords: an audiofile, digital processing. 

 

Вступ. В последнее десятилетие существенное внимание уделяется вопросам 

разработки методологии и средств автоматизации решения задачи выявления монтажа 

аудиозаписи [1]. Предложен ряд подходов. Однако, на сегодняшний день, несмотря на 

большое количество исследований, неясно, в какой степени разрешима эта задача и при 

каких условиях возможно обнаружение и локализация места возможного монтажа 

аудиосигнала.  

Рассматривается следующая постановка задачи. В звуковом файле с записью речевого 

сигнала осуществлена вставка фрагментов записи из другого звукового файла или 

осуществлена перестановка фрагментов записи из различных частей одного и того же файла. 

Имеется в виду запись речи одного и того же человека. Необходимо цифровыми методами 

обработки звукового сигнала локализовать вероятное место монтажа.  

Ниже проводится анализ эффективности различных подходов, и излагаются результаты 

исследования возможностей нового направления. 

Задачи выявления монтажа аудиозаписи, с точки зрения возможности эффективного 

применения методов спектрального анализа, имеют весьма важную специфику, существенно 

усложняющую решение. Монтаж, осуществляемый с использованием современных 

программных продуктов (например, программная система CoolPro), реализуется на весьма 

малом временном интервале. Этот интервал зависит от частоты дискретизации файла и в 

зависимости от наличия цифровой обработки сигнала может лежать в диапазоне от 0.0001 до 

0.001 секунды для частоты дискретизации  44,1 кГц и 0.05-0.1 секунды для частоты – 8 кГц. 

Важно, что по порядку величины этот интервал соизмерим с 1/F, где F – частота 

дискретизации. 

На рис. 1 и рис. 2 приведены характерные примеры практически “необработаного” 

монтажа двух фрагментов звукового файла. 

Если в первом случае (на рис. 1) визуально видно изменение характеристик 

аудиосигнала, то во втором (рис. 2) практически никаких визуальных отличий нет. Во 

втором случае были специально подобраны фрагменты речи с близкими визуальными 

характеристиками пауз. При прослушивании второго фрагмента наличие монтажа 

проявляется сразу, ввиду логического несоответствия последовательности слов речи. 

Однако, наша задача – разработка автоматизированных средств локализации мест вероятного 
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монтажа. Поэтому эта иллюстрация чрезвычайно показательна. Простая вставка полностью 

визуально идентичных фрагментов не имеет никаких явных визуальных признаков монтажа. 

Применение различных тонких методов спектрального анализа для выявления следов 

монтажа, которые неразличимы визуально, правомочно, и, в ряде конкретных случаев, 

возможно, дает результат. Однако, человеческий глаз, как инструмент визуального 

восприятия и анализа, обладает весьма высокими характеристиками по выявлению 

“аномалий”, которые могут быть в месте локализации монтажа. 

 

 
          Рис. 1. Иллюстрация монтажа в паузе (Место монтажа – Т=1.487 с) 

 
          Рис. 2. Иллюстрация монтажа в паузе (Место монтажа – Т=2.482 с) 

 

Маловероятно, что при отсутствии явно выраженных визуальных “аномалий” в месте 

монтажа тонкие спектральные (или иные) методы статистического анализа выявят вероятное 

наличие монтажа аудиозаписи. Эти замечания носят чисто интуитивный характер, однако, 

как будет показано ниже, даже постановка задачи обнаружения и локализации места 

вероятного монтажа является весьма сложной и проблематичной. 

На рис. 3 представлен типичный пример сжатого во времени графика амплитуды 

аудиосигнала с речью. 

 



 215 

   
Рис. 3. График амплитуды речевого сигнала 

 

На рис. 3 представлен типичный характер различных пауз. Анализ подобных сигналов 

показывает, что в большинстве случаев характеристики сигнала в паузах визуально 

существенно отличаются, по крайней мере, минимум по одному параметру – средней 

амплитуде сигнала в паузах. Физически, это обусловлено достаточной вариабельностью 

шумов фона и, в ряде случаев, нестабильностью характеристик аппаратуры записи 

аудиосигнала на интервалах времени нескольких речевых фрагментов. На интервалах 

времени одной паузы эти характеристики в целом достаточно стабильны в пределах одной 

паузы. Данные постулаты носят чисто эвристический характер на постановочной части 

задачи исследования и являются базовыми гипотезами, которые далее подтверждаются в 

процессе исследования. 

Далее излагаются результаты исследований по локализации предполагаемого монтажа 

аудиозаписи, основанные на сравнении статистических характеристик двух равных частей 

паузы. Исследуемый аудиофайл разбивается на сегменты, состоящие из пауз речи. Алгоритм 

выделения пауз весьма существенен при дальнейших статистических оценках. Этот 

алгоритм основывается на подходе, базирующемся на выделении речевых фрагментов по 

проявлениям основного тона голоса человека. Метод базируется на специальных 

исследованиях, изложение результата которых является предметом отдельной статьи. 

Необходимо отметить, что точность разделения границ речи и пауз в аудиофайлах  

оказывает весьма сильное влияние на статистические характеристики пауз при любом методе 

исследования. 

После разбиения аудиофайла на фрагменты, состоящие из пауз, осуществляется 

разбиение каждой паузы на два равных по времени участка. На каждом из участков 

рассчитываются две статистические характеристики. 

Первая – среднее значение абсолютной величины амплитуды звуковой волны (и 

дисперсия этой величины). 

Вторая – среднее значение характеристики деформации скейлограммы на основе 

вейвлет-преобразования с комплексным базисом Морле и дисперсия этой величины [2,3,4]. 

После расчета указанных характеристик производится сравнение средних значений 

соответствующих характеристик для двух половин каждой паузы с целью проверки 

статистической гипотезы о равенстве средних значений по критерию Стьюдента [2]. 

Соответственно, автоматически принимается  решение о наличие возможного монтажа 

аудиозаписи, при неравенстве средних, хотя бы по одной из характеристик. 

Такова общая концепция подхода, излагаемого далее. 
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Ниже рассматривается последовательность оценок по каждой из характеристик. Первая 

характеристика, как показывают исследования, чувствительна к изменениям амплитудных 

характеристик фоновых сигналов при переходе от паузы к паузе, соответственно при 

монтаже аудиосигнала из разных участков пауз, можно выявить эти различия. 

Вторая характеристика, которая будет рассмотрена детально, выявляет возможные 

спектральные изменения при монтаже в паузах. 

Эти две характеристики охватывают большинство вариантов изменения характеристик 

сигнала при монтаже. Исключение составляют случаи, когда вследствие монтажа, 

характеристики практически неизменны, но возможна какая-либо локальная аномалия  в 

точке монтажа. Однако, на наш взгляд, подобная аномалия, при условии ее выявления, вряд 

ли может свидетельствовать о наличии монтажа. Среди этих исключений есть один 

практически важный вариант, который также не может быть учтен развиваемым 

направлением. В частности, часто при записи аудиосигнала на некачественной аппаратуре 

аудиозаписи, например, на ноутбуке, в шумах записи четко проявляются наводки от сети на 

частоте 50 Гц (и частотах кратных этой частоте). При реализации монтажа, и состыковке 

различных фрагментов из разных пауз, визуально может просматривается фазовая (точечная) 

аномалия в месте монтажа. Однако, несмотря на достаточно простое визуальное выявление 

этой аномалии, ее локализация регулярными математическими методами весьма 

проблематична. 

Здесь и далее рассматривается направление выявления предполагаемого монтажа 

аудиозаписи, которое базируется на статистически достоверных оценках различных 

параметров аудиосигнала. Точечные аномалии, в принципе, также выявляемы, например, 

методами вейвлет-анализа, однако их использование при решении статистических по своей 

сути задач весьма проблематично. 

Необходимо также отметить, что проведение рассматриваемых  исследований за 

приемлемое время в принципе невозможно без использования специализированных 

программных средств автоматизации фоноскопических исследований. Излагаемые 

результаты, получены с применением системы автоматической идентификации аппаратуры 

аудиозаписи – “Фрактал” [5].  

Рассмотрим детально вначале вторую характеристику – среднее значение 

характеристики деформации скейлограммы на основе вейвлет-преобразования с 

комплексным базисом Морле . 

Преобразование Морле осуществлялось на основе комплексного вейвлета Морле [3]: 

 

Cmor(t) = (pi*Fb) 
-0.5 

*exp(2*j*pi*Fc*t)*exp((-t 
2 

)/Fb),                              (1) 

 

где 

pi =3.14….,  

j – комплексная единица, 

Fb – параметр ширины вейвлета, 

Fc – центральная частота вейвлета. 

 

Выбранная половина паузы делилась на несколько равных по времени отрезков. Для 

каждого из отрезков – временных интервалов выбранной половины паузы, вычислялись 

дискретные свертки вейвлета Морле с аудиосигналом и в каждой временной точке 

рассчитывался модуль амплидуды коэффициентов преобразования при фиксированном 

параметре Fb, с дискретным варьированием центральной частоты в диапазоне от 200 Гц до 

4000 Гц для файлов с частотой дискретизации – 8 кГц,  и от 100 Гц до 20000 Гц для файлов с 

частотой дискретизации – 40 кГц (и выше), с различным шагом дискретизации по частоте. 

Число разных частот, для которых выполнялись преобразования, равнялось 50. Выбор этой 

величины обусловлен рядом причин. С одной стороны – высокой вычислительной 
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сложностью, с другой – достаточным для практических целей приближением при 

построении скейлограммы. 

После вычисления модуля амплитуды вейвлет-преобразования с базисом Морле 

вычислялась “характеристика  деформации” скейлограммы: 

 

Dm = Σ Fc (A(Fc)*Fc)/(Σ Fc  (A(Fc)),                                                  (2) 

 

где 

Dm  - количественная характеристика деформации скейлограммы, 

A(Fc)- модуль амплитуды вейвлет-преобразования для частоты Fc, 

Fc     - частота. 

 

Суммирование осуществляется для всего набора частот. Предлагаемая характеристика 

фактически определяет “геометрический центр тяжести скейлограммы” в определенной 

временной точке по частоте. При смещении частотных характеристик в ту или иную 

сторону, соответственно изменяется эта характеристика. 

После указанных расчетов в каждой временной точке подынтервалов паузы 

вычислялось среднее значение этой характеристики и ее дисперсия для каждой половины 

паузы – Dm, G. Эти величины для каждой половины паузы позволяют на основе, например, 

статистического критерия Стьюдента осуществить проверку гипотезы об идентичности 

спектральных характеристик сигнала в двух частях паузы. 

На рис. 4 и рис. 5 представлены в качестве иллюстрации пространственные 

скейлограммы (вейвлет-спектрограммы) для двух участков пауз с наличием монтажа и 

отличными в двух половинах паузы деформациями спектра (рис. 4) и с отсутствием монтажа 

(рис. 5). 

Данные скейлограммы построены для 8 масштабных факторов, которые на графике 

пронумерованы в порядке уменьшения  центральной частоты вейвлета Морле. На 

иллюстрациях отчетливо видна разница в двух половинах паузы характеристик для варианта 

с монтажом (рис. 4). Необходимо еще раз подчеркнуть важный момент для 

рассматриваемого критерия – деформация скейлограммы. Этот критерий чувствителен по 

отношению к перераспределению энергии между частотами. Определение величин критерия 

деформации и его дисперсии для первого и второго варианта иллюстраций и проверка 

гипотезы равенства этих величин для двух половин каждой из пауз по критерию Стьюдента 

показывает, соответственно, отличие этих величин и их равенство для первого (рис. 4) и 

второго (рис. 5) графиков, с вероятностью ошибки второго и первого рода не более 0.025.  

 
 

Рис. 4. Пространственная скейлограмма участка паузы с монтажем аудиозаписи 
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Рис. 5. Пространственная скейлограмма участка паузы без монтажа аудиозаписи 

 
 

Рис. 6. Пространственная скейлограмма участка паузы с монтажем (разные дисперсии 

шума, но близкие частотные характеристики) 

 

Однако, этот критерий, связанный с чисто частотными свойствами аудиосигнала, во 

многих случаях, как это ни парадоксально, уступает по эффективности критерию равенства 

средних значений амплитуд в двух половинах паузы. Так, например, на рис. 6 представлена 

иллюстрация, часто встречающаяся на практике. Реализован монтаж из двух участков 

аудиофайла с практически идентичными частотными характеристиками, но с более высоким 

по интенсивности уровнем шума. Критерий деформации скейлограммы показывает 

идентичность величин деформации в двух частях паузы, но средние значения звуковой 

амплитуды в двух половинах паузы существенно отличаются. В этом случае, достаточно 

часто встречающемся на практике, необходимо применять первый вариант критерия 

проверки наличия монтажа – среднее значение абсолютной величины амплитуды звуковой 

волны (и дисперсию этой величины). 



 219 

На рис. 7 и рис. 8 в качестве иллюстраций этого подхода продемонстрирована работа 

“идентификатора монтажа” на участке паузы с монтажем аудиозаписи в рамках системы 

идентификации аппаратуры аудиозаписи – “Фрактал” [5]. 

На рис. 7 график изменения средних значений абсолютного среднего значения 

амплитуд звуковой волны на участках паузы без монтажа. На рис. 8, соответственно, с 

монтажем. 

 
 

Рис. 7. Изменение среднего абсолютного значения амплитуды звуковой волны (пауза 

без монтажа) 

 

 
Рис. 8. Изменение среднего абсолютного значения амплитуды звуковой волны (пауза с 

монтажом) 
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Выводы: 

1. Автоматическое выявление и локализация монтажа аудиофайла требуют 

комплексного подхода с анализом различного набора статистических характеристик пауз. 

2. Необходим анализ изменения как частотных характеристик аудиосигнала  в пределах 

паузы, так и чисто амплитудных изменений, которые могут не учитываться частотными 

характеристиками. 

3. Применение методик выявления монтажа на основе сравнения статистических 

характеристик различных пауз, как косвенно указывает данное исследования, 

малоэффективно. Статистические характеристики пауз весьма вариабельны между собой в 

пределах одного и того же аудиофайла, применительно к задачам выявления монтажа (в 

других задачах анализа эти методики  могут оказаться эффективными). 
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МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ 

СИСТЕМАХ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ 

 
У статті представлено методику організації захисту інформації для забезпечення високих 

показників надійності обчислювальної техніки, під час побудови комплексних систем захисту 

каналів передачі від яких залежить ефективність та продуктивність роботи  комп’ютерної 

системи. 

Ключові слова: захист інформації, несанкціонований доступ, комп’ютерні системи. 

 

В статье представлена методика организации защиты информации для обеспечения 

высоких показателей надежности вычислительной техники, при построении комплексных 

систем защиты каналов передачи от которых зависит эффективность и производитель-ность 

работы компьютерной системы. 

Ключевые слова: защита информации, несанкционированный доступ, компьютерные 

системы. 

 

The paper presents the method of protection to ensure high reliability of computer technology 

during the construction of complex systems of protection channels that affect the efficiency and 

productivity of computer systems. 

Keywords: privacy, unauthorized access, computer systems. 

 

Вступ. Постійне удосконалювання комп’ютерних систем по таких важливих 

показниках, як продуктивність, надійність, діапазон і точність оброблюваних та переданих 

даних, складність технічних рішень і достовірність роботи, відносить захист від 

несанкціонованого доступу до інформації по безпровідних каналах передачі до найбільш 

динамічних напрямків обчислювальної техніки і пред'являє до методів і засобів організації 

захисту комп’ютерних систем  високі вимоги.   

В роботі [1] запропоновано моделі передачі інформації на етапах проектування та 

експлуатації комп’ютерних систем. Особливості процесу передачі інформації по 

безпровідних каналах накладають певні вимоги на інформаційне забезпечення. 

Для визначення конкретної проблемної області необхідно задати склад об’єктів, 

значення їх характеристик і відношень між об’єктами та характеристиками. 

До складу задач, що описують проблемну область, входять безпосередньо знання про 

предметну область та знання про методи опрацювання цих знань [2]. 

Склад задач про методику організації та технології захисту інформації, як предметну 

область  є наступним: 

- перелік компонентів комп’ютерної системи; 

- особливості, що пов’язані з несанкціонованим доступом; 

- множина каналів передачі; 

- множина ознак прояву несанкціонованого доступу; 

- множина дій для підтвердження ознаки прояву доступу; 

- множина ступені впевненості в наявності зв’язку між системами; 

- множина суб’єктивних оцінок. 

Постановка задачі. Дослідження відомих підходів до захисту інформації дозволяє 

зробити висновок, що до теперішнього часу відсутні ефективні, розраховані на широке коло 

користувачів методи захисту каналів передачі інформації в комп’ютерних системах [1].  Це в 

значній мірі знижує ефективність передачі інформації по безпровідних каналах та її 

достовірність. Тому одним з питань, що потребують вирішення є розробка методики 

організації захисту інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу, 

комплексу математичної та алгоритмічної підтримки процесу передачі.  
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У відомих публікаціях було розглянуто типологію задач та проведено аналіз  процесів 

та моделей їх представлення. Тому одним з питань, що потребують вирішення є розроблення 

комплексу математичної та програмної підтримки створення та  організації захисту 

комп’ютерних систем від несанкціонованого доступу до інформації по безпровідних каналах 

передачі. Для вирішення цієї задачі в статті  запропоновано методику організації захисту 

інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу. 

Основна частина Для забезпечення ефективного захисту інформації в безпровідному 

середовищі необхідно оптимізувати її передачу в комп’ютерній системі. Для вирішення 

даної задачі розробимо методику організації захисту інформації в комп’ютерних системах 

від несанкціонованого доступу. Формально модель передачі інформації може бути 

представлена як 

 oooo TPTPIZTLDMSP  ,,,,,,,,,,,
 

LD  – вхідна інформація, яка складається з непустих множин  ZTLDZT ,,,   

T  =  kttt ,..,, 21  - множина повідомлень в комп’ютерній системі. 

Z  = 
 lzzz ,..,, 21 - множина запитів. 
 321 ,..,,  - множина функцій захисту. 

I  – інформаційна потреба захисту. 
  - функція відображення захисту. 

oP
- повнота пошуку по запиту Z . oT

- точність пошуку по запиту Z . 

oP
- повнота захисту по запиту Z . 

oT 
- точність захисту по запиту Z . 

 - функція відображення релевантного захисту. 
  - функція відображення пертинентного захисту. 

 

Методика захисту каналів передачі інформації в комп’ютерних системах. 

Перший крок пошуку множин захисту можна промоделювати у вигляді часткового 

відображення множини запитів множиною інформації. Тоді будь-яке часткове відображення 

ZT  :  є пошуковою функцією. Під стратегією пошуку будемо розуміти послідовність 

кроків, кожен з яких відрізняється від попереднього – запитом  пошукової функції. При 

цьому запит та функцію можна коригувати як в режимі діалогу, так і автоматично з 

використанням даних про об’єм вибірки найденої інформації захисту.  

Якщо ZZ 1 - деякі запити , i - пошукові функції )1,,1(  lli . Тоді під записом 

 )(),...,(),( 2211 ll zzz  - будемо розуміти стратегію пошуку захисту. 

Реалізуємо один крок пошуку захисту і повідомлень з використанням наступної вхідної 

і вихідної інформації. Вхідна інформації – запит ZLDZ  , множина захистів TLD  і множина 

)(TLV  їх пошукових образів. Вихідна інформація – множина  z захистів, знайдених по 

запиту Z . 

Сформулюємо запит Z , на основі запиту Z  отримаємо повідомлення 

Zaaaa l  ,...,, 21 , ( 1l ). 

Побудуємо синтаксичний граф G повідомлення a . На першому етапі синтаксичного 

аналізу виявимо в повідомленні всі синтагми. Синтагми є членами деяких синтагматичних 

структур, які будемо виявляти в ланцюжку який аналізуємо.  

На другому етапі аналізу з всіх синтагм, які ввійшли в трьох і чотирьохслівні 

сигматичні структури, виключимо базові системи, так як вони не будуть в подальшому 

впливати на побудову синтаксичного дерева. Признакою завершення процедури аналізу є 

одержання визначаючого члена єдиної синтагми.  
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Реалізуємо процедуру виключення із повідомлення захисту, вхідна інформація – 

повідомлення a  і графік D , який включає всі вершини вхідного повідомлення. Вихідна 

інформація – повідомлення, одержане з початкового видалення деяких слів, і графік 

створений з вхідного графіка D  додаванням до нього деяких дуг. Даний алгоритм включає 

наступні кроки. 

 

Алгоритм 1 

1. Змінній l  присвоїти значення, рівне числу слів в повідомленні a  і пронумерувати їх 

в порядку зростання. 

2. Якщо 1l , то синтаксичне дерево побудоване, інакше перейти до кроку 3. 

3. Якщо в графіку D  є дуга ),( 12 aa , видалити з повідомлення слово 
1a  і перейти до 

кроку 4. 

4. Змінній 
1: ac  , 

2: ad  . Змінній 12k , якщо c  - визначаючий її член, а d - визначає 

з’єднання вершини 1a  і 2a  дугою ),( 21 aa  і перейти до наступного кроку. Змінній 12k , 

якщо d - визначаючий, а c - визначаємо член ланцюжка cd , з’єднати вершини 1a  і 2a  

дугою ),( 12 aa , видалити з повідомлення слово 1a  і повернутись до кроку 1. Якщо ланцюжок 

cd не є синтагмою змінній k  і перейти до кроку 5. 

5. Якщо в графіку D  є дуга ),( 1 ll aa  , то видалити з повідомлення слово 1a і 

повернутись до кроку 1, інакше – до кроку 6. 

6. Змінній 1:  lac , lad : . Змінній 12k , якщо c  - визначаючий член послідовності 

cd , з’єднати вершини 1la  і la  дугою ),( 1 ll aa  ,  видалити з повідомлення слово la  і 

повернутись до кроку 1. Змінній 21k , якщо d - визначаючий член послідовності cd , а c - 

визначаємо з’єднання вершини 1la  і  дугою ),( 1ll aa  і перейти до кроку 7. Змінній k , 

якщо послідовність cd  не є синтагмою і перейти до кроку 7.  

7. Кінець алгоритму 1. 

На наступному кроці побудови синтаксичного графіка реалізуємо процес пошуку всіх 

синтагм в повідомленні a  і графіку D  , вихідна інформація - повідомлення a і графік D , 

доповнений деякими дугами. Алгоритм, який реалізує дану процедуру, наступний. 

 

Алгоритм 2 

1. Змінній l  присвоїти значення, рівне числу слів в повідомленні a  і пронумерувати їх 

в порядку зростання числами l,...2,1  

2. Якщо 1l , то синтаксичне дерево побудоване, інакше перейти до кроку 3. 

3. :i  

4. 1:  ii  

5. Якщо в графіку D  є дуга ),( 1ii aa  та дуга ),( 1 ii aa  , то перейти до кроку 7, інакше до 

кроку 8. 

6. Змінній iac : , 1:  iad . Визначити значення k  ( див. Алгоритм 1) 

7. Якщо li 1 , то перейти до кроку 9, інакше – до кроку 4. 

8. Якщо 12k , то з’єднати вершини ia  і 1ia графіка D дугою ),( 1 ii aa  . Перейти до 

кроку 7. 

9. 1:i  

10. 1:  ii  

11. Якщо 1 li , то перейти до кроку 12. Інакше перевірити присутність в графіку 
D одночасно дуги ),( 1 ii aa   та ),( 1 ii aa  . Якщо так, то видалити з графіка D  дугу ),( 1 ii aa  і 

перейти на крок 10, інакше перейти до кроку 1. 

12. Кінець алгоритму 2. 
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Наступний крок побудови синтаксичного дерева складається в знаходженні 

синтагматичних структур типу  xxx  і  xxx  в повідомлення a . Вхідна інформація - 

повідомлення a  і графік D , вихідна інформація – повідомлення, отримане з a видаленням 

базових слів в синтагматичних структурах типу  xxx  і  xxx  і графік, отриманий з  D  

додаванням в нього деяких дуг. Алгоритм, який реалізує дану процедуру, включає наступні 

кроки. 

 

Алгоритм 3 

1. Змінній l  присвоїти значення, рівне числу слів в повідомленні a  і пронумерувати їх 

в порядку зростання числами l,...2,1   

2. Якщо 1l , то синтаксичне дерево побудоване, інакше перейти до кроку 3. 

3. Якщо 2l , і в графіку D  є дуга ),( 12 aa  чи  ),( 21 aa , то синтаксичне дерево 

побудоване. Якщо 2l ,  і вершини 1a  і 2a  не з’єднані дугою (в будь-якому напрямку), то 

вхідне повідомлення не є проективним, інакше перейти до кроку 4.  

4. :i  

5. 1:  ii  

6. Якщо 2l , і в графіку D  є дуга ),( 12  ii aa , то перейти на крок 8. 

7. Змінній iac : , 2:  iad . Визначити значення k  ( див. Алгоритм 1). Якщо k , то 

видалити з повідомлення слово 1ia  , то з’єднати вершини ia  і 21ia графіка D дугою 

),( 2ii aa , при 12k , чи дугою ),( 2 ii aa   при 21k  і перейти до кроку 1. Якщо k , то 

перейти до кроку 8.  

8. Якщо li  2 , то перейти до кроку 9, інакше перейти до кроку 5.  

9. Кінець алгоритму 3. 

 

Алгоритм 4 

Реалізуємо програму синтагматичних структур з трьох слів типу  xxx  і  xxx  

повідомленні a . Вхідна інформація – повідомлення a і графік D . Вхідна інформація - 

повідомлення a  і графік D , вихідна інформація – повідомлення, отримане з a видаленням 

деяких вершин і графік, отриманий з D додаванням в нього деяких дуг. Алгоритм 4, 

реалізація даної процедури співпадає з алгоритмом 3, крім кроку 6. В алгоритмі 4 цей крок 

буде мати наступний вигляд: 

“Якщо 2l , і в графіку D  є дуга ),( 1ii aa , то перейти до кроку 7, інакше  до кроку 8.” 

На наступному кроці побудови синтаксичного графіка необхідно реалізувати  

процедуру пошуку синтагм типу 


xxxx | , вхідна інформація – повідомлення a  з видаленням 

деяких слів і графік, D  з додаванням в нього деяких дуг. Для пошуку всіх синтагм даного 

типу і побудови синтаксичного графіка виконаємо наступний алгоритм. 

 

Алгоритм 5 

1. Змінній l  присвоїти значення, рівне числу слів в повідомленні a . 

2. Якщо 1l , то синтаксичне дерево побудоване, інакше перейти до кроку 3. 

3. Якщо 2l  в графіку D  є дуга ),( 21 aa  чи дуга ),( 12 aa , то синтаксичне дерево 

побудоване. Якщо 2l  і вершини 1a  і 2a  не з’єднані дугою (в будь-якому напрямку), то 

повідомлення a  не є проективним, інакше перейти до кроку 4. 

4. :i  

5. 1:  ii  
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6. Якщо в графіку D є дуга ),( 1ii aa , то перейти на крок  7, інакше на крок 9. 

7. 2 ji . Якщо lj  , то виключити з повідомлення слово 1ia  і перейти на крок 1, 

інакше на крок 8. 

8. 1 ji , 1:  iac .Визначити значення k  ( див. Алгоритм 1). Якщо k , то 

перейти до кроку 7, інакше до кроку 5. 

9.  Кінець алгоритму 5. 

На наступному кроці побудови синтаксичного графіка необхідно реалізувати  

процедуру пошуку базових чотирьохслівних синтагматичних структур типу   xxxx  і   xxxx . 

Вхідна і вихідна інформація - повідомлення a  і графік D . Алгоритм, який реалізує дану 

процедуру, складається з наступних кроків. 

 

Алгоритм 6 

1. Змінній l  присвоїти значення, рівне числу слів в повідомленні a  і пронумерувати 

їх в порядку зростання числами l,...2,1  

2. Якщо 1l , то синтаксичне дерево побудоване, інакше перейти до кроку 3. 

3. Якщо 2l  в графіку D  є дуга ),( 21 aa  чи дуга ),( 12 aa , то синтаксичне дерево 

побудоване. Якщо 2l  і вершини 1a  і 2a  не з’єднані дугою (в будь-якому напрямку), то  

повідомлення a  не є проективним, інакше перейти до кроку 4. 

4. Якщо 3l , то перейти до кроку 10, інакше – до кроку 5. 

5. :i  

6. 1:  ii  

7. Якщо в графіку D є дуги ),( 1ii aa , ),( 23  ii aa , і немає дуг ),( 21  ii aa , ),( 12  ii aa , 

перейти на крок 9. 

8. Змінній iac : , 3:  iad . Визначити значення k  ( див. Алгоритм 1). Якщо k , то 

перейти до кроку 9, інакше виключити  з повідомлення a слова 1ia  і 2ia , доповнити 

графік D  дугою ),( 3ii aa  при 12k , чи дугою ),( 3 ii aa   при 21k  і перейти до кроку1  

9. Якщо li  3 , то перейти до кроку 10, інакше до кроку 6. 

10. Кінець. 

Даний підхід не тільки реалізує побудову синтаксичного графіка проектованих 

повідомлень захисту, але і здійснює контроль вхідних повідомлень на проективність. 

Після побудови синтаксичного графіка виконуємо наступний алгоритм. 

 

Алгоритм 7 

1. Змінній k  присвоїти значення, рівне числу всіх ланцюжків    nbbbz ,...,, 21  

довжини l  в дереві D  і пронумерувати їх числами від 1 до k , тобто представити графік D  у 

вигляді множини },....,,{ 21 kCCCC  . 

2. Сформувати пошукове розпорядження помістивши в множину ),1( kjbj  ланцюжок 

jc  і всі  ланцюжки довжиною 1, яким відповідають повідомлення внутрішньої мови 

представлені ланцюжком jc  

3. В множині )(TLV знайти сукупність всіх пошукових образів захистів, 

задовольняючих співвідношення (3) , а в множині TLV - сукупність захистів )(z . 

4. Кінець. 

Якщо необхідно корегувати запит, то виконати алгоритм 8. При виконанні алгоритму 

корегується запит користувача. Вхідна інформація – множина )(z .текстів, знайдених по 

запиту ZLVZ  . Вихідна інформація – відкоригований запит. Алгоритм включає наступні 

кроки. 
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Алгоритм 8 

1. Якщо  )(z , то перейти на крок 5, інакше – на крок 2. 

2. )(\: zTLVTLV   

3. Видати користувачу текст )(zt  , для якого значення функції відповідності 

мінімальне. Корегувати запит. Якщо корегування закінчено, відновити множину TLV і 

перейти до кроку 7, інакше перейти до кроку 4. 

4. }{\)(:)( tzz  Якщо  )(z , то перейти на крок 3, інакше – на крок 5. 

5. Якщо   0z , то відновити множину TLV і перейти на крок 7, інакше виключити з 

пошукового розпорядження    kbbbz ,...,, 21   1k . Спочатку по одній множині 

),1( ljbj  , потім по дві і т.д. і впорядкувати їх у вказаній послідовності, утворивши кортеж 

розпоряджень. 

)1(,..., 21  npppp n  

6. Якщо p , то TLVz  :)( , перейти на крок 1, інакше в множині )(TLV знайти 

сукупність всіх пошукових образів текстів по пошуковому розпорядженню 


1p . Виключити 


1p  з множини 


p пронумерувати розпорядження, які залишились числами 1,2,... Якщо хоч 

би один текст знайдено, позначити їх множину через )(z і перейти на крок 2, інакше на 

крок 6.   

7. Кінець алгоритму. 

 

Висновки. Таким чином у статті розглянуто типологию задач та проведено аналіз  

моделей та розроблено алгоритми їх представлення. Це дає можливість вирішення та 

розроблення комплексу математичної та програмної підтримки створення та організації 

захисту комп’ютерних систем від несанкціонованого доступу до інформації по безпровідних 

каналах передачі. Для вирішення цієї задачі в статті запропоновано методику організації 

захисту інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу. Розглянутий 

підхід дозволяє значно полегшити процес організації захисту інформації в комп’ютерних 

системах за рахунок побудови моделі системи захисту і в подальшому забезпечити високі 

показники надійності обчислювальної техніки, під час побудови комплексних систем захисту 

інформації, проводити аналіз загроз від несанкціонованого доступу який є одним з 

обов’язкових етапів. На цьому етапі формується найбільш повна множина загроз з 

урахуванням факторів ризику та їх властивостей на різних етапах їх життєвого циклу, що 

неможливе без інтенсивного розвитку теорії систем захисту і ефективного впровадження її 

результатів у практику.  
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ПЕДАГОГІКА 

УДК 378.14                                                                к.пед.н., доц. Безносюк О.О. (ВІКНУ)  

 

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД 

 
У статті проаналізовано міжнародний досвід моніторингових досліджень, історія 

становлення моніторингу, яка умовно поділена на чотири етапи. Розглядаючи технологію 

тестування в Україні , фахівцями  враховано кращий вітчизняний і світовий досвід. 

Ключові слова: вища освіта, якість освіти, моніторинг, тести. 

 

В статье проанализирован международный опыт мониторинговых исследований, история 

становления мониторинга, которая условно разделена на четыре этапа. Рассматривая 

технологию тестирования в Украине, специалистами  учтен лучший отечественный и мировой 

опыт.  

Ключевые слова: высшее образование, качество образования, мониторинг, тесты. 

 

International experience of monitoring researches is analysed  in the article, history of becoming of 

monitoring, which de bene esse parts on four stages. Examining testing technology in Ukraine, specialists  

are take into account the best domestic and world experience. 

 Keywords: higher education, quality of education, monitoring, tests. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими 

або практичними завданнями. Якість освіти є тим показником, за яким визначається 

ефективність функціонування системи освіти будь-якої держави на будь-якому етапі її 

розвитку, особливо у період реформування. Якість здобутої людиною освіти завжди була і 

залишається в полі зору політиків, оскільки певною мірою визначає й майбутній 

інтелектуальний потенціал країни, її подальший економічний і політичний 

розвиток,забезпечує державі певний авторитет на міжнародній арені, її 

конкурентоспроможність і самостійність. 

Реформування системи освіти в Україні, що відбувається протягом останніх років під 

впливом соціально-політичних, економічних та геополітичних процесів, значною мірою 

відбилося на системі освіти країни, у тому числі й на системі управління освітою та її якістю. 

У Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті відзначена велика 

роль освіти у сучасному суспільстві і визначені зобов'язання держави щодо забезпечення 

всім громадянам доступу до якісної освіти. У документі зазначено, що «освіта є стратегічним 

ресурсом поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення 

авторитету і конкурентоспроможності української держави на міжнародній арені. Освіта і 

наука є найголовнішими умовами утвердження України на світовому ринку високих 

технологій» [1,  с. 5]. 

До першочергових завдань, які має вирішити держава у сфері загальної середньої 

освіти, увійшли ті, що проголошують необхідність запровадження нових управлінських 

механізмів розвитку освіти та моніторингу якості освіти, заснованого на науковому підході 

до аналізу проблем та оперуванні достовірною статистичною інформацією. 

Створення національної системи зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти, 

здійснення впровадження зовнішнього незалежного оцінювання є також основним із завдань 

Державної програми розвитку вищої освіти. 

Отже, необхідність створення в Україні системи оцінювання, систематичного 

відстеження та аналізу назріваючих в освітній галузі проблем визнана державними 

документами та урядовими актами. Перші кроки на шляху формування системи моніторингу 

якості освіти на загальнодержавному рівні здійснюється з розумінням того факту, що вона 

повинна стати певною інформаційною базою в структурі системи управління якістю освіти. 

Поняття «моніторинг» неоднозначно сприймається освітянами. Цей факт змусив нас 

більш детально конкретизувати, систематизувати й уточнювати поняття «моніторинг» згідно 
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з його метою, завданням,принципами, функціями, особливостями розвитку та 

удосконаленням моніторингових досліджень. Тому метою статті є проаналізувати 

міжнародний досвід моніторингових досліджень. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. Ідею моніторингу висунув англійський психолог Ф. Голтон у книзі 

«Дослідження людських здатностей та їх розвитку» (F. Gallon « Inquiries into human faculty 

and ist development», 1883). Ця ідея була названа тестом( від лат. testimonium – свідчення, 

англ. test – випробування, дослідження). 

У 1890 p. методику тестування розробив американський психолог Д. Кеттелл (D. 

Kettell).  

Для педагогічних цілей з 1892 року тести почали використовувати Ф. Голтон і Дж. 

Саллі. Проте широке використання тестів як системи прийомів для випробування та 

оцінювання розумового розвитку або обдарованості дітей пов'язане з працями французьких 

психологів А. Бііне(А. Binet) і Т. Сімона (Th. Simon). Тести Біне-Сімона привернули увагу 

педагогів та психологів багатьох держав світу і були адаптовані з урахуванням національних 

особливостей Л. Терменом в США, Бобертагом в Німеччині, С. Бьортом у Великобританії, А. 

М. Шуберт в Росії. 

Значний розвиток методика тестування здобула в педології(П. П. Блонський, К. М. 

Корнілов, В. М. Бехтерєв, І. І. Россолімо,О. П. Нечаєв – в Україні; Е. Мейман – у Німеччині; 

Піццолі – в Італії;С. Холл - в США). 

Як свідчить аналіз психолого-педагогічної літератури, поняття «моніторинг» введено в 

науковий обіг у 60-х роках XX ст. і одне з його першихнормативних визначень подано в 1977 

р. у Міжнародній енциклопедії освіти [38]. У ній це поняття визначається як технологія 

постійного спостереження конкретного явища, його оцінки і прогнозування розвитку. 

На початку 1980-х pp. воно з'являється у провідних педагогічних енциклопедіях: у 1982 

p. – у п'ятому виданні Енциклопедії досліджень в галузі освіти (The Encyclopedia of 

Educational Research), у 1985 p. – у Міжнародній енциклопедії освіти (The International 

Encyclopedia of Education), у 1987 p. – у Радянському енциклопедичному словнику. 

Моніторингові дослідження проблем освіти як феномен у педагогіці та управлінні 

освітою як новий напрям прикладних наук зародилися понад сто років тому в США. У 

листопаді 1900 року президенти дванадцятьох університетів північного сходу США 

створили організацію, яку вони назвали Радою коледжів із вступних іспитів (the College 

Examination Board, CEEB). Зараз членами цієї організації є тисячі американських 

університетів, коледжів, шкіл та інших освітніх закладів, і називається вона коротше – The 

College Board (СВ) – Рада коледжів. Завданням цієї організації було адміністрування 

спільного для її засновників вступного іспиту. Вступні іспити тієї епохи – це були довгі 

твори з окремих предметів і тем, які абітурієнти писали впродовж кількох днів і надсилали 

потім до Нью-Йоркського офісу СЕЕВ, де їх ретельно оцінювали спеціально відібрані 

екзаменатори. Ця процедура не була пов'язана з якимось відбором абітурієнтів — такої 

проблеми взагалі не існувало на початку XX століття. Іспити проходили випускники добре 

відомих і авторитетних приватних шкіл, оцінки яких самі по собі були індикатором 

спроможності молоді навчатися в університеті. Протягом багатьох років випускники цих 

закритих навчальних закладів цілими класами вступали до Гарвардського або Уельського 

університетів. Мета засновників СЕЕВ була іншою: поліпшити та уніфікувати процес 

прийому студентів; сприяти переходу привілейованих шкіл Нової Англії на єдині навчальні 

плани; відповідно до вимог забезпечувати належну підготовку випускників до навчання в 

університетах; розширити коло університетів. 

Рання епоха тестування містить чимало завищених очікувань. Іноді ця надмірна довіра 

до результатів тестування, які ще не здобули ні остаточного розуміння, ні правильної 

інтерпретації, призводила до трагічних наслідків. Приміром, у 1923 році Карл Брігем, 

активний учасник армійського тестування, опублікував роботу «Дослідження інтелекту 

американців», де на підставі аналізу результатів тестування стверджував,що негри, євреї 
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(американські євреї тоді переважно були іммігрантами першого покоління), особи 

середземноморського походження та альпійської субраси систематично поступаються в 

інтелекті представникам білої нордичної раси. Це дало змогу Конгресу в 1924 році прийняти 

Білль про обмеження імміграції, що майже припинило імміграцію в США з Південної і 

Східної Європи. Через Білль 1924 року багато людей були позбавлені можливості знайти 

притулок у США і трагічно загинули в гітлерівських газових печах. До речі, американські 

євреї, які прийняли мову й культуру США і перестали бути іммігрантами, посідають в 

освітніх тестах далеко не гірші місця [2, с. 37]. 

Другим коренем сучасного освітнього тестування є не занадто масові, але ретельно 

уніфіковані екзаменаційні процедури для невеликої групи елітних університетів і коледжів 

Нової Англії – найстаріших і найдорожчих вищих навчальних закладів Америки, що входять 

до так званої «Ліги Плюща». 

На початку 30-х років минулого століття на сцені освітнього тестування з'являються дві 

ключові фігури, що представляють Гарвардське університетське співтовариство: ректор 

Джеймс Брайнт Конант і ГенріЧаунсі. 

Джеймс Конант приніс в університетське життя і освітнє тестування прагнення до 

соціальної справедливості й дух лідерства інтелекту За допомогою тесту SAT і багатьох 

інших революційних інструментів він перетворив Гарвард із дорогої, але провінційної 

«останньої школи» для джентльменів із вищого класу Нової Англії на досліджений 

університет світового рівня. Виходець із низів, він став професором хімії і ректором й тепер 

бажав відкрити дорогу в університетські аудиторії здібній молоді з незаможних родин. На 

його думку, правильно організоване вступне тестування, яке вимірюватиме не попередні 

підготовленість і виучку абітурієнта, а його природні здібності, створить можливість 

революціонізувати не тільки Гарвард, але й американську освіту, та американське 

суспільство. Сучасні американські університети і сучасне американське суспільство, що 

генерує необмежені можливості для обдарованих людей незалежно від стартових 

матеріальних умов, – це багато в чому продукт реформаторських зусиль Джеймса Конанта.  

У 30-ті роки Генрі Чаунсі – заступник декана в Гарварді, він відповідає за роботу з 

першокурсниками. Йому 26 років, він тренер футбольної і бейсбольної команд 

першокурсників. Він належить до нащадків перших колоністів Нової Англії (це аристократія 

демократичної Америки), він сам, як усі чоловіки його роду Чаунсі з середини XVH століття, 

отримав освіту в Гарварді. Коли Джеймс Комант доручив заступникам деканів-розробити 

тест для визначення претендентів на гарвардську стипендію, Генрі Чаунсі, який на той час 

уже був ентузіастом тестування, і його колега  Уїлбург Бендер запропонували скористатися 

тестом SAT. За допомогою тесту SAT Генрі Чаунсі по всій країні виявляв молодих людей, 

що заслуговують на підтримку. Спочатку гарвардська стипендія видавалася тільки жителям 

шести найближчих штатів, але потім її географія розширилася до загальнонаціональної. 

Конант побачив у SAT «великого вирівнювача можливостей» і зумів переконати в 

цьому ректорів університетів «Ліги Плюща». Тест SAT почали застосовувати і для 

зарахування студентів. Джеймс Конант висунув ідею створення єдиної національної 

інституції, яка б розробляла основні тести і проводила тестування. Серед визнаних 

авторитетів у галузі тестування виявилися і прихильники цієї ідеї – це перш за все Бен Ді 

Вуд і її супротивники. Найбільш впливовим із них був Карл Брігем. Його протидія 

загальмувала на кілька років створення національної служби тестування. 

«Тестування глибоко пустило корені в американське життя. Сімдесят п'ять мільйонів 

американців хоча б раз у житті проходили іспит тестом для абітурієнтів SAT. Назва цього 

тесту читається так:Ес Ей Ті. Спочатку це була абревіатура від повної назви, прийнятої в 

1926 році – Scholastic Aptitude Test (тест академічних здібностей).У 1990 році при колишній 

абревіатурі було змінено її розшифровування: Scholastic Assessent Test (тест академічного 

оцінювання).  

Розробляє і проводить SAT одна з найвідоміших в світі освітніх організацій – 

прінстонська Служба Освітнього Тестування – ETS (Aducational Icsting Service). Ця служба 
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адмініструє десятки інших освітніх тестів,шість мільйонів осіб щорічно стають її клієнтами. 

Вона відома так само,як і інші великі американські інституції, наприклад, ЦРУ, ФБР або 

Пентагон, і є не менш загадковою, ніж вони. Американський журналіст Піколас Леманн 

якось зауважив, що ETS і її тести – це національна нав'язлива ідея, глибоко вбудована в 

тканину життя середнього класу. ETS – не просто важлива для країни організація, вона 

частина великого ланцюга, що впливає на життя кожного американця: бали тесту SAT – 

вибір вищої освіти "- особисті можливості – життєвий успіх.  

Однак феноменальна роль абітурієнтського тесту SAT склалася далеко не відразу – 

американські стандартизовані екзаменаційні процедури мають вже столітню історію. Вони 

виросли з двох незалежних коренів. 

Одним із коренів американської системи освітнього тестування є масове армійське 

тестування, яке застосовувалося ще в Першу світову війну для сортування армійських 

рекрутів – для відбору претендентів на офіцерські посади і розподілу солдат за армійськими 

функціями. 

Масове армійське тестування початку XX століття створило можливість 

відпрацьовувати техніку і статистику масових процедур, вивчати проблеми стандартизації 

тесту, питання безпеки і надійності тестування. Одним із піонерів цих досліджень був Бен Ді 

Вуд. У двадцяті роки він став невтомним проповідником стандартизованих тестів і створив 

першу спеціалізовану організацію – об'єднану службу тестування. Разом із засновником 

фірми IBM Томасом Уотсоном він розробив першу екзаменіційну машину для обробки 

мільйонів бланків масового тестування –у швидкому настанні такої епохи Вуд і Уотсон були 

впевнені. 

Набагато пізніше, у 1935 році, Бен Ді Вуд придумав тест GRE (the Graduate Record 

Examination), який дотепер складають студенти всього світу для вступу до магістратури або 

аспірантури американських університетів, а в 1939 році він уперше ввів стандартизовані 

тести для вчителів. І донині американські вчителі і директори шкіл проходять численні 

обов'язкові тестові процедури, доводячи власну професійну придатність. 

Історію становлення моніторингу можна умовно поділити на кілька етапів. Перший 

етап охоплює 30—50-ті роки минулого століття. Він ознаменувався тим, що американська 

Асоціація прогресивної освіти(Progressive Education Association in the United States) за 

допомогою моніторингових інструментів дослідила рівень підготовки та ефективні 

риси(тобто суспільну позицію та критичне мислення) випускників 30 шкіл. Де дослідження 

мало важливе значення, оскільки започаткувало проведення систематичного вивчення 

досягнутого освітньою системою стану,порівняний рівня навчальних досягнень учнів різних 

шкіл залежно від умов навчання, аналізу результатів впровадження освітніх або дидактичних 

проблем. Дослідження розробив видатний американський учений Ральф Тайлер, який 

уперше в історії акцентував увагу на важливості системного підходу до цієї справи, 

починаючи від структурування змісту освіти та закінчуючи ефективним оцінюванням 

навчальних досягнень учнів з основних дисциплін із урахуванням не тільки здобутих 

знань,илс й набутих умінь і навичок. З другої половини 50-х років оцінювання як інструмент 

дослідження системи освіти поширилося також і в Європі. Після порівняння результатів 

перших років навчання в експериментальній і традиційних середніх школах, проведеного 

Шведською національною радою освіти протягом 1952—1959 pp., оцінювання набуло 

значного поширення.  

Багато країн почали організовувати свої національні дослідження відповідно до вимог 

міжнародних стандартів. Серед них більшість країн Європи, США, Японія, Корея, Австралія, 

Нова Зеландія та інші. Значний досвід у питаннях організації моніторингових досліджень та 

використання отриманих результатів для удосконалення національних систем освіти мають 

США, Німеччина, Японія й Австралія. 

Проте аби оцінити результати запроваджуваних реформ і знайти шляхи удосконалення 

системи освіти, необхідно насамперед якісно  та об'єктивно оцінити результати успішності 

учнів, враховуючи всі фактори, які на них впливають. З метою оцінювання якості підготовки 
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учнів практично кожні 3-4 роки в Японії проводяться масові національні дослідження за 

міжнародними стандартами. Наприкінці кожного десятиріччя організується підсумкове 

дослідження, за результатами якого уряд визначає мету та завдання освіти на наступний 

період. Як наслідок,нині навчальні досягнення учнів Японії в багатьох галузях знань суттєво 

відрізняються на краще від більшості країн. ' 

Другий етап в історії розвитку моніторингу охоплює 60-70-ті pp.XX ст. і 

характеризується виходом цих досліджень на міжнаціональний рівень. Поштовхом до 

початку нового (другого) етапу розвитку освітнього Моніторингу став успішний запуск 

супутника Радянським Союзом 1957 р. Цю подію США та інші розвинені держави Заходу 

розглядали як свідчення існування високого рівня компетентності радянських учнів з 

математики та природничих наук, що стало причиною початку кампанії з перегляду змісту 

освіти та методів навчання в школах багатьох країн світу. Саме тоді Центр порівняльних 

досліджень у галузі освіти (США) за підтримки всесвітньо відомих науковців Роберта 

Торндайка та Бенджаміна Блума запропонував проводити міждержавні моніторингові 

дослідження, застосовуючи тестування навчальних досягнень учнів. Починаючи з 1959 р. 

Міжнародною асоціацією зі шкільної успішності (International Education Association) були 

започатковані міжнародні порівняльні моніторингові дослідження у сфері освіти. З того часу 

для багатьох країн стали звичними систематичні міжнародні порівняльні дослідження рівня 

навчальних досягнень з окремих предметів,інформаційно-комунікативної, функціональної 

грамотності учнів тощо. Ці дослідження проводяться під егідою таких впливових 

міжнародних організацій, як Міжнародна асоціація з оцінювання якості освіти 

(IAEA),Міжнародна асоціація з оцінювання успішності (ІЕА), Міжнародний інститут 

планування освіти (МІРО), Інститут освіти ЮНЕСКО (Гамбург),Організації економічної 

співпраці та розвитку (OECD), Міжнародний дитячий фонд ЮНІСЕФ, Інститут економічного 

розвитку при Світовому банку та інші. Зазначені організації діють на правах науково-

дослідних незалежних установ, які за допомогою офіційних державних органів управління 

освітою проводять свої дослідження.  

За результатами міжнародних порівнянь створюються банки даних,визначаються 

тенденції у якості загальноосвітньої підготовки учнів та розвитку освітніх систем. Крім 

зазначених завдань міжнародні дослідження дають змогу розв'язувати й значну кількість 

проблем, що виникають у галузі освіти, зокрема; 

виявляти чинники, що впливають на результати навчання з метою зменшення їх впливу 

(або навіть і нейтралізації); 

вивчати зв'язок між успішністю і соціальними умовами життя учнів і педагогів, їх 

моральними принципами тощо;  

оцінювати ступінь впливу на навчальний процес державних освітніх стандартів, 

навчальних програм, організації шкіл і класів, методичного та технічного обладнання та 

інших чинників; 

досліджувати педагогічну практику та успіхи учнів залежно від соціального статусу та 

аналізувати політику держав у галузі забезпечення гарантій доступності освіти й поліпшення 

її якості тощо. 

Перше моніторингове порівняльне міжнародне дослідження – FIMS – проводилось ІЕА 

протягом 1959–1967 pp. у 13 країнах світу1 було присвячене оцінюванню успішності з 

математики у початковій та середній школі, у ході дослідження інформація збиралася за 

такими блоками: 

організація навчання та диференціація учнів; 

зміст і методи навчання; 

соціальні, економічні та матеріально-технічні характеристики  суспільства, школи та 

родини. 

Третій етап моніторингових досліджень (1980–1990 pp.) характеризувався підвищенням 

інтересу до проблем визначення рентабельності,організації ефективного управління 

ресурсами оцінювання продуктивності забезпечення освітніх систем. Якість освіти, зокрема 
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шкільної, стає політичною категорією, оскільки незалежний і неякісний рівень шкільного 

навчання було названо загрозою національному добробуту та безпеці [3, с. 27]. 

Проблема якості освіти вимагала переосмислення ролі освітньої мети в багатьох 

країнах. Змістові стандарти існували тільки в деяких країнах, зокрема у Фінляндії,Франції, 

Японії та деяких інших країнах. Поступово для вимірювання ефективності функціонування 

освітньої системи розвинуті країни починають конкретизувати навчальні досягнення учнів і 

розробляти процедури оцінювання. 

Крім того, новими характеристиками третього етапу моніторингу стає збір даних не 

тільки про витрати на освіту та навчальні досягнення учнів, але й такі результати, як 

кількість випускників, безробітних тощо. Можна говорити в цьому контексті про початок 

зміни вимірювальної парадигми від вимірювання вкладених ресурсів до системного 

підходу,який передбачав розбудову нової моделі моніторингу системного бачення освіти [4, 

с. 23 ]. 

Велике значення мали результати третього міжнародного моніторингового 

дослідження стану вивчення математики й природничих наук, так званого TIMSS, яке 

розпочалося у 1991 р. У ньому взяли участь вже понад 50 країн світу, зокрема Російська 

Федерація, Литва, Чеська Республіка,Угорщина та інші. Ці дослідження виявилися дуже 

корисними для всіх країн-учасниць, оскільки дали можливість визначати своєрідний рейтинг 

держави у галузі освіти.  

Четвертий етап в історії моніторингу розпочався наприкінці 1990-хроків і триває 

донині. Наразі закладаються передумови початку нового етапу порівняльної педагогіки, а 

саме спрямованість на політичну підтримку та наукову обґрунтованість досліджень. Освітня 

політика та вимірювання й оцінювання освіти поступово вийшли на 

міжнаціональний,міжнародний рівень. Це потребує створення спеціального міжнародного 

банку порівняльної інформації. Крім того, за минулі роки створено методологічну основу 

для проведення різноманітних досліджень, розроблено нові статистичні методи вимірювань, 

відпрацьовано ефективні технології тощо. 

У 1998 році завершилося чергове міжнародне дослідження MONEEВ галузі освіти, що 

було проведене Міжнародним дитячим фондом ІОНІСЕФ. Це дослідження під назвою 

«Освіта для всіх?» охопило 27 країн Східної, Центральної Європи та Балтії. Основна мета 

проекту полягає в аналізі соціальних умов життя дітей, їхніх родин та державної політики 

цих країн у цій сфері. Проведений аналіз результатів дозволив виявити багато чинників, 

насамперед економічного характеру, які суттєво впливають на стан системи середньої освіти, 

рівень освіченості як учнівської,так і студентської молоді, а також визначають доступність 

освіти для всіх членів суспільства. 

Вивчення механізмів контролю та оцінювання ефективності діяльності систем 

середньої освіти європейських країн здійснювалося в рамках міжнародного проекту 

«Загальна середня освіта», учасниками якого були 46 країн – членів Ради Європи і який було 

реалізовано протягом1994-1998 pp. Дане дослідження зумовило насамперед неоднорідність 

політичного устрою, принципів управління освітою в європейських країнах. Приміром, у 

Західній Європі контроль, оцінювання діяльності навчальних закладів завжди пов'язували з 

намаганням зберегти певну рівновагу між інтересами особистості та інтересами суспільства 

із деякою перевагою у бік першої. 

Одним із чинників збереження цієї рівноваги було збереження соціальних гарантій 

поряд із конкурентоспроможністю.. Паралельно із традиційними випускними іспитами 

запроваджувалася система порівняльного оцінювання діяльності навчальних закладів, їх 

програм,методів навчання, діяльності вчителів та різних систем освіти. Увага з боку держави 

та керівних органів до якості навчання у цих країнах стимулювала певним чином розуміння 

необхідності контролю та всебічного оцінювання діяльності системи середньої освіти на всіх 

рівнях[5, с. 19]. 

Контроль і оцінювання діяльності освітньої галузі стають пріоритетами національної 

політики цих держав. Проте незважаючи на позитивні зрушення в цій сфері не всі проблеми 
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нині вирішені. у деяких країнах Центральної і Східної Європи, у тому числі й в Україні, ще 

не створено регулярної, налагодженої, оперативно діючої на всіх рівнях системи оцінювання 

діяльності окремих закладів освіти, навчальних досягнень учнів, ефективності 

запровадження нововведень, якості засобів навчання та інших аспектів функціонування 

системи загальної середньої освіти. Така ситуація пов'язана не лише із проблемами 

фінансування дослідницьких програм, але й з пережитками минулого, відсутністю 

ґрунтовних наукових розробок з питань визначення якості загальної середньої освіти, 

невдосконаленістю нормативно-правової бази, що регулює питання життєдіяльності 

освітньої галузі, проблемами економічного характеру,консерватизмом мислення керівників 

тощо. 

Американці як прагматична нація раніше за всіх зрозуміли переваги та можливості 

тестового контролю як потужного внутрішнього джерела розвитку наукового прогресу і в 

педагогічній науці, і в самій системі освіти. 

Тому вони й створили національну службу з тестування в освіті (ETS).її організував у 

1947 році Фонд Карнегі з розвитку освіти й екзаменаційна рада зі вступу до коледжів. 

Головний центр ETS знаходиться в місті Прінстоні штату Нью-Джерсі. ETS поставила за 

мету систематизувати роботи з тестування, зокрема стандартизувати тест, встановити єдині 

правила тестування, а також розробити критерії для визначення якості освіти, що здобувають 

американські школярі та студенти [6, с. 65—66]. 

Нині ETS проводить діяльність за такими основними напрямками: 

Наукові дослідження — дослідження проблем теорії і практики вимірювання в системі 

освіти, а також впливу зовнішніх факторів на реалізацію психофізичних можливостей учнів. 

Розробки – створення нових та вдосконалення існуючих методик вимірювання. 

Програми вимірювання — подальше вдосконалення та використання програм 

вимірювання.     

Консультації – проведення консультацій щодо питань тестування з працівниками 

освіти. 

Програми навчання – розробки програм для працівників освітиСІ1ІА та інших країн 

щодо надання допомоги з питань вимірювання та інтерпретації результатів, а також 

панування тестування. 

ETS розробила понад 50 програм тестування, до яких належать і загальнонаціональні 

програми з визначенням рівня знань учнів протягом навчання в середній школі студентів 

коледжів і університетів, і програми визначення професійної придатності – ММРІ. Також 

розроблено методику створення на ЕОМ тестів, програми збирання бази даних про 

абітурієнтів, методи соціологічних обстежень абітурієнтів та студентів, методи адаптації 

випускників вищих навчальних закладів до умов праці. 

Важливим кроком було введення до системи освіти США стандартизованих 

загальноосвітніх тестів, що набули характеру обов'язкових. 

Усі абітурієнти перед вступом до вищих навчальних закладів США повинні пройти 

тестування для визначення їхньої академічної успішності. Тести, які використовуються, є 

стандартизованими, що дає можливість проводити порівняльний аналіз у масштабах країни 

[6, с. 66 ]. 

Тестування відбувається в спеціальних центрах, створених по свій країні та за її 

межами. 

Усі тестові завдання та ключі до них містяться в Головному центрі служби тестування в 

місті Прінстоні. Розповсюдження цієї інформації є злочином, що підлягає судовому 

покаранню. Щоб запобігти можливості втрати інформації база даних з тестових завдань 

поповнюється, а вже використані завдання вилучаються і потім друкуються. 

В усіх центрах тестування проводиться в один і той самий час за одним варіантом тесту 

(вимоги стандартизації) у приміщенні, де робоче місце для одного тестованого перебуває за 

1,5 м від інших і має занесений у комп'ютер номер. Якщо відповіді учнів, які займали сусідні 
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робочі місця, ідентичні, їхні результати анулюються. На допомогу ведучому на кожні 25 

тестованих виділяється спостерігач, щоб запобігти обміну інформацією між ними. 

Не менше уваги американська система приділяє стандартизації методики та умов 

тестування. Наприклад, під час тестування ведучий говорить лише передбачені інструкцією 

слова за сигналом, що подає магнітофонний запис. 

Отже, запровадження моніторингу якості безпосередньо пов'язане з рухом економічно 

розвинених країн до підвищення результативності освіти шляхом поліпшення підзвітності 

освітніх систем в умовах збільшення витрат на освіту. 

В країнах СНД упровадження зовнішнього незалежного тестування почалося з 1993 

року. Початківцем у галузі впровадження тестових технологій для-атестації випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів серед країн СНД є Казахстан. З цією метою було 

створено Центр тестування, котрий після багаторазових реорганізацій діє і тепер як 

Національний центр державних стандартів освіти і тестування (НЦДСОТ),підпорядкований 

Міністерству освіти і науки Казахстану. 

НЦДСОТ оцінює знання учнів на всіх рівнях освіти і здійснює відбір студентів для 

навчання за рахунок Державного бюджету у ВНЗ Казахстану. 

Тестування за підсумками середньої освіти і при вступі до ВНЗ проводиться окремо, 

таким чином, для сертифікації знань випускників і селекції абітурієнтів при вступі до вищого 

навчального закладу проводиться окреме тестування. 

Метод тестування у Казахстані впроваджений також і при оцінюванні знань студентів 

старших та випускних курсів вищих навчальних закладів при їх державній атестації. 

Вступні іспити до вищих навчальних закладів у формі комплексного тестування в 

Казахстані проводяться починаючи з 1999 року. Тести включають в себе 120 завдань по 4 

предметам (30 тестових завдань з кожного):рідна мова (казахська або російська), математика, 

історія Казахстану і один предмет за профілем спеціальності. 

Росія протягом 1997–2000 pp. за методологією ІЕА здійснила власне національне 

масове дослідження TIMSS-R на своїй території. Російські випускники середніх шкіл, які 

вивчали поглиблений курс фізики, засвідчили високий рівень підготовки порівняно зі своїми 

ровесниками з інших країн світу. За результатами TIMSS Росія увійшла до трійки кращих 

держав. Безпосередня участь Росії у такому дослідженні мала велике значення, оскільки 

дозволила здійснити повномасштабне об'єктивне дослідження національної системи 

шкільної освіти, опанувати сучасну технологію порівняльних досліджень у соціальній 

сфері,що сприяло розвитку національної системи загальної середньої освіти та її 

популяризації, відкриттю її для світової громадськості. Участь Росії у міжнародному 

моніторинговому дослідженні стала початком запровадження серії національних досліджень 

різних навчальних предметів,організації моніторингу структури і змісту освіти, 

експерименту з введення єдиного державного іспиту, заснування Центру оцінювання якості 

шкільної освіти при Російській академії освіти тощо [7, с. 18]. 

У Республіці Білорусь тестування проводиться з l998 року (російська мова, математика, 

фізика за вимогами освітнього стандарту Російської Федерації), у 2001 році запроваджується 

тест з білоруської мови,а в 2002 році – з хімії, але вже за освітніми стандартами Республіки 

Білорусь. Республіканський інститут контролю знань, який організовує і проводить 

централізоване тестування, сертифікацію знань випускників та селекцію абітурієнтів, був 

заснований у 2000 році. Проте в Білорусі централізоване тестування не є обов'язковим, 

випускники шкіл проходять тестування за власним бажанням і на платній основі. З 2003 року 

в РБ запроваджується національне тестування з російської, білоруської мови, математики і 

фізики. Мовні тексти складаються тільки з завдань закритої форми, з фізики і математики 

включають в себе також завдання закритої форми. Апеляція результатів тестування не 

передбачена. 

Міністерство освіти Киргизстану спільно з американською радою по міжнародній 

освіті ETS почали сумісну роботу щодо розробки принципово нового тесту оцінки умінь 

логічного й критичного мислення в математиці (алгебра, геометрія і арифметика) і з рідної 
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мови при оцінці розуміння прочитаного тексту і практичного застосування граматичних 

знань) для допомоги міністерству в розподілі бюджетних місць у вищих навчальних 

закладах. Тестові матеріали посильні на киргизькій, російській і узбецьких мовах. Окрім 

того, кандидати повинні написати короткий оригінальний твір на одну із запропонованих 

тем. 

Становленню системи зовнішнього стандартизованого тестування в Україні на основі 

кращого вітчизняного і міжнародного досвіду був присвячений експеримент зовнішнього 

тестування навчальних досягнень учнів (наказ МОН України від 17.07.2002 р. № 409), 

проведений Міністерством освіти і науки України та Центром тестових технологій за 

фінансової та експертної підтримки Міжнародного фонду «Відродження»(2002-2005). У ході 

експерименту було підготовлено нормативно-правову основу зовнішнього тестування, 

розроблено й апробовано його технологічний цикл, здійснено підготовку кадрів, проведено 

інформаційну кампанію, організовано низку фахових і громадських обговорень. 

У 2006 році в Україні розпочато запровадження зовнішнього оцінювання навчальних 

досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Випускники мають додаткову 

можливість зарахувати отримані результати за власним бажанням як державну підсумкову 

атестацію(українська мова, математика, історія) та як вступні іспити до вищих навчальних 

закладів.  

Зовнішнє оцінювання здійснюється у формі письмового тестування з дотриманням 

однакових вимог і умов для всіх його учасників. Готує матеріали й організовує процедуру 

проведення тестування Український центр оцінювання якості освіти та його регіональні 

підрозділи. Програмові вимоги з предметів укладено відповідно до навчальних програм 

середніх загальноосвітніх закладів і програм вступних іспитів до вищих навчальних закладів 

України. Розглядаючи технологію тестування, фахівці врахували кращий вітчизняний і 

світовий досвід.  

у 2006 році також проведено Міжнародне пілотне моніторингове дослідження якості 

природничо-математичної освіти (TIMSS) учнів початкової та основної школи. 

З 2007 року Україна виступає як рівноправний партнер Міжнародних моніторингових 

досліджень якості природничо-математичної освіти(TIMSS) учнів початкової та основної 

школи, а також впроваджується Національна система моніторингу вивчення рівня 

навчальних досягнень з математики учнів 4-х класів початкової школи в контексті 

підготовки до навчання в основній школі та отримання інформації щодо впливу факторів, які 

характеризують процес навчання, на стан підготовки учнів. 

З 2008 року проходження зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язковою умовою 

вступу до вищого навчального закладу. 2008 року зовнішнє незалежне оцінювання 

проводиться з таких предметів: – українська мова і література; – історія України (з 

найдавніших часів до наших днів); – всесвітня історія (з найдавніших часів до наших днів); – 

зарубіжна література; – хімія; – фізика; – біологія; – математика; – основи економіки; – 

основи правознавства; – географія. 

У 2011 році зовнішнє оцінювання для бажаючих стати студентами вищих навчальних 

закладів буде проводитися з таких предметів: українська мова та література, історія України, 

математика, біологія, географія, фізика, хімія, російська мова, одна з іноземних мов (за 

вибором): англійська, німецька, французька, іспанська. 

Зовнішнє оцінювання з української мови та літератури є обов′язковим для всіх 

абітурієнтів. 

Результати зовнішнього оцінювання будуть зараховуватися як вступні випробування до 

вищих навчальних закладів за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого 

спеціаліста та бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного 

спрямування). 

Тести для зовнішнього оцінювання з історії України, математики, біології, географії, 

фізики, хімії будуть перекладені кримськотатарською, молдовською, польською, російською, 

румунською, угорською мовами. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА КРИЗОВОГО СТАНУ ОСВІТИ 

 
Розглядаються проблеми кризового стану освіти, аналіз яких виявляє перспективні шляхи 

розвитку освітньої галузі. Наголошується, що  розвиток освіти є стратегічним ресурсом 

подолання кризових процесів, покращення людського життя, забезпечення національних 

інтересів, зміцнення авторитету і конкурентоспроможності української держави на 

міжнародній арені. 

Ключові слова: освіта, криза, соціалізація, педагогічна наука, людино мірні пріоритети 

освіти.  

 

Рассматриваются проблемы кризисного состояния образования, анализ которых 

обнаруживает перспективные пути развития образовательной отрасли. Отмечается, что  

развитие образования является стратегическим ресурсом преодоления кризисных процессов, 

улучшения человеческой жизни, обеспечения национальных интересов, укрепления авторитета 

и конкурентоспособности украинского государства на международной арене. 

Ключевые слова: образование, кризис, социализация, педагогическая наука, человекомерные 

приоритеты образования.  

 

The article outlines the problems of the crisis state of the education the analysis of which finds out 

the perspective ways of the development of educational branch. It is marked that the development of 

education is the strategic resource of overcoming crises processes, improvements of human life, providing 

the national interests, strengthening of the authority and competitiveness of the Ukrainian state on an 

international arena. 

Keywords: education, crisis, socialization, pedagogical science, people oriented priorities of 

education.  

 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Аналіз сучасної соціокультурної 

ситуації засвідчує про кризовий стан освіти, який виявляє можливість переходу до нових 

педагогічних сенсів. По-перше, можна говорити про кризу соціалізації, коли система освіти 

вже повністю не забезпечує гармонійне входження людини в реальне соціальне життя. По-

друге, це наростання розриву між освітою і культурою, коли фахівець одержує, як правило, 

знання, але не цінності культури. По-третє, постійно збільшується відставання освіти від 

сучасної науки, яка бурхливо розвивається, що в підсумку призводить до “заниження 

людського в людині”, оскільки неосвічена в повноцінному розумінні людина легко стає 

об'єктом маніпуляції, в тому числі й у процесі свого професійного самовизначення і 

розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато дослідників в ХХ столітті говорили 

про світову кризу освіти. Відтак, можна вважати, що криза освіти як глобальний процес вже 

зафіксована [1–19].   

Як підкреслює О.В. Сухомлинська, "сучасна педагогічна наука в Україні, як і школа, 

перебуває в кризовому стані. Це впливає й на розуміння теоретико-методологічних, 

концептуальних засад педагогіки, її структури, змісту, на визначення цілей, завдань і змісту, 

методів навчання та виховання дітей. Сьогодні педагогічна наука відстає від практики, не 

встигає за кардинальними змінами, інноваційними процесами, що відбуваються в роботі 

шкіл, дитячих закладів, у системі вищої освіти… Кризовий стан педагогічної науки викликав 

у науковців прагнення, з одною боку, знайти й аргументувати нові засади, нову парадигму 

своєї науки, а з іншого, – науково описати, підвести науковий фундамент під сучасні 

інноваційні процеси, що відбуваються в освітньому просторі України" [16, с. 3-4]. 

Ще у 70-ті роки ХХ ст. ЮНЕСКО визнав, що сучасна освіта перебуває у кризовому 
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стані, суть якого полягає в тому, що останнім часом розірвано зв'язок між існуючою 

системою освіти і реальними умовами життя суспільства [9]. Зокрема, в 1979 р. у сьомій 

доповіді Римському клубу під назвою "Немає меж процесу навчання", виконаному під 

керівництвом ряду науковців і громадських діячів різних країн було диференційоване 

нормативне і інноваційне, орієнтоване на майбутнє, навчання. Якщо перше спрямоване на 

засвоєння правил діяльності в ситуаціях, що повторюються, то друге має на увазі розвиток 

здібностей до сумісних дій в нових, можливо безпрецедентних ситуаціях. Основну мету 

доповіді автори вбачали в тому, щоб за допомогою реформ систем навчання розробити 

методи подолання розриву, що все збільшується, між зростаючою складністю проблем, що 

стоять перед людиною, і її здатністю протистояти цій складності. Учені вважають однією  з 

основних  проблему навчання людей в епоху НТР. Вони піддають критиці "традиційні" 

системи навчання, що забезпечують лише пасивну адаптацію людини до змін 

навколишнього середовища. 

Цей процес набуває глобального масштабу. Як пишуть І.С. Кон і І. Берг (див.: його 

відому книгу "Освіта і робота: Велике професійне пограбування"), у всіх країнах соціологи 

та економісти констатують колосальний розрив між зростаючою вартістю освіти (збільшення 

тривалості навчання, зростання його масовості, подорожчання його технічних засобів) та її 

недостатньою соціальною ефективністю, а також між формалізованим, технічним 

навчанням, у ході якого людина набуває певної суми знань, і формуванням культурної, 

творчої, соціальної особистості [8; 19].  

Зазначений кризовий стан освіти рельєфно ілюструється словами Ш.О. Амонашвілі, 

який в кінці ХХ століття підкреслював, що особистість дитини стала поняттям чужим для 

традиційної педагогічної теорії і практики, коли все спрямоване на те, щоб сформувати у 

школярів знання, але навіть надсучасні знання, як би міцно вони не були засвоєними, не 

народжують особистість, не формують у школярів систему ставлень та переконань [2].  

Визнається й те, що в школі спостерігається недооцінка невербальних здібностей, а 

також мимовільного рівня регуляції психічних процесів, які пов'язуються деякими 

дослідниками з творчими досягненнями [4, с. 259]. Розвиток дитини зазвичай 

супроводжується пригніченням спонтанних відчуттів, а спроби дітей зберегти свою 

безпосередність вважаються головною причиною конфліктів між дітьми та дорослими [4 ,  с. 

202]. Тому вважається, що суспільство, по суті, неправильно трактує сутність дитинства, 

визначаючи його як підготовку до життя і ігноруючи його самоцінність. У цьому 

спостерігається психологічне відчуження дорослих від дітей. К.О. Абульханова-Славська 

зазначає, що “серед фундаментальних знань, які даються сучасній людині у школі та  вузі, не 

було і немає знань психології людини. Люди зі шкільної парти детально вивчають маточки 

та тичинки, кості скелету і розміщення мускулатури, але не одержують знань про роль та 

значення для життя людини волі і розуму, не знають законів формування групи, спільності і 

тим більше життя людини... недовершеність системи освіти  полягає у тому, – пише цей же 

автор, – що на дитину обрушується лавина готових знань, а її допитливість... її потреба у 

мисленні... пригнічується” [1, с. 27-40]. 

Виклад основного матеріалу. Зазначимо, що цей біфуркаційний кризовий стан 

посилювався ретроградним чином системною кризою радянського суспільства. Загалом, 

розвиток вітчизняної освіти протягом другої половини ХХ століття виявив певну кризову 

ситуацію (внаслідок жорсткої централізації, посилення авторитарних, бюрократичних 

методів управління у 1965-1984 роках), внаслідок якої у 1984 році розпочалася реформа 

загальноосвітньої та професійної школи. Кризовий стан освіти, як і всіх сфер радянського 

суспільства, став очевидним і через започатковану в 1985 році М.С. Горбачовим перебудову 

суспільства.  

Як вважає В.Т. Наніванська, найстрашніше, що відбулося за цей період, – це 

деформація людини, яка виявляється на різних рівнях (у міжособистісних стосунках, у кризі 

інституту сім'ї, у ставленні до дітей, літніх людей та інвалідів, до природи, історії, культури, 
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праці), тому освіта, подібно до природного середовища, має розвиватися природним чином 

[11, с. 47]. 

Глобальна криза людської цивілізації, зокрема й класичної моделі і системи освіти 

спонукала до розробки нових фундаментальних педагогічних ідей, сприяла певному 

пробудженню національної самосвідомості, про що свідчить урядовий Закон “Про мови” 

(1989 р.), який проголосив українську мову державною. Новообраний парламент 16 липня 

1990 року прийняв “Декларацію про державний суверенітет України”, а 24 серпня 1991 року 

республіканським парламентом був прийнятий "Акт проголошення незалежності України". 

Це сприяло відродженню суверенної України, вихід на рівень нової системної цілісності, що 

реалізується через подолання кризового стану в освіті, який є закономірним етапом розвитку 

системи, коли будь-яка криза організаційного розвитку системи може відіграти роль 

каталізатора рівня оптимальності, а, отже і загальної ефективності функціонування 

соціальних систем.  

Кризовий стан вітчизняної освіти (а після 1991 року – української освіти та освіти країн 

пострадянського простору) позначається на певних суперечностях, що постають важливими 

чинниками розгортання цього процесу. Передусім, на думку Х.Г. Тхагапсоєва, виявляється 

невідповідність між просвітницькою парадигмою, що народжується, і сучасними реаліями 

освіти  (оскільки із трьох форм так званої духовної предметності – знань, цінностей, 

проекту, що були концептуалізовані М.С. Каганом, – освіта відображає лише знання). Це, 

своєю чергою, проявляється у загостренні суперечностей між: 1) цілісністю культури і 

технологією її фрагментарного відновлення через предметно-знаннєвий тип освіти; 

2) соціокультурною (культуроконтекстною) та індивідуально-особистісною зумовленістю 

формування (і прояву) людини та безособистісно-імперативними методами навчання та 

виховання; 3) безперервною зміною змісту, зростаючим обсягом знань і незмінним лінійно-

сукцесивним характером базових інформаційних технологій освіти. Крім того, кризовий 

стан, як справедливо вважають А.В. Євтодюк та В.І. Луговий, пов’язаний також із тим, що 

механізми зворотних зв'язків у системі культури не встигають реагувати на швидкоплинні 

зміни у соціокультурному житті; тому нові освітні системи мають моделюватися, а вже 

існуючі – трансформуватися на засадах загальнолюдського співжиття та 

загальноцивілізаційного поступу [6, с. 90-92; 10, с. 73].  

Виділяється багато можливих причин виникнення глобальної освітньої кризи. 

Наприклад, можна говорити про розвиток філософії освіти, ядром якої постала 

механістично-детерміністська наукова картина світу, що склалася в ХVI – ХIХ століттях. На 

ідеалах класичної науки було зведено будівлю сучасної педагогіки. На основі цих ідеалів 

сформувалася класична модель освіти, відповідно до якої "основними параметрами процесу 

навчання в сьогоднішній школі, що визначають спосіб його регламентації, є: 1. Класно-

урочна форма організації занять; 2. Наочний принцип організації змісту навчання; 3. Рівень 

знань, умінь і навичок як основна форма завдання продукту навчання і контролю за ходом 

процесу навчання" [5, с. 31].  

Класична модель освіти сьогодні фактично вичерпала себе, оскільки не відповідає 

вимогам, що пред'являються до школи і освіти сучасним суспільством і виробництвом. 

Таким чином, як вважається, слід шукати новий комплекс педагогічних і філософських ідей, 

що створюють інтелектуальну основу для сучасної школи. Як вважає Ю.Е. Краснов, гостро 

затребувана зміна всієї цілісності сцієнтистсько-школярської освітньої парадигми-практики 

[7, с. 7-15]. Відтак, ми маємо говорити не про те, щоб навести порядок  і налагодити роботу 

наявних механізмів соціалізації і трансляції культури. Навпаки, ми сьогодні знаходимося в 

ситуації зміни самої парадигми освіти.  

Необхідна розробка освітньої парадигми-практики, здатної стати чинником, що 

виводить цивілізацію з кризи і забезпечує досягнення цілого комплексу завдань в 

гуманітарній і соціально-економічній сферах людського суспільства. 

Зміна освітньої парадигми, на думку Х.Г. Тхагапсоєва, передбачає переосмислення і 

трансформацію усіх аспектів освіти як системи (освіта тут розуміється: як підсистема 

http://posicia.by/includes/3rdparty/wysiwyg/scripts/blank.gif#_ftn1
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культури і універсальна форма діяльності; як механізм соціокультурогенезу та 

соціокультурний інститут; як інституційна система і особлива реальність становлення-

розвитку, самореалізації індивіда) [17, с. 105]. Нова освітня парадигма постає своєрідною 

метою освітньої системи, а мета освіти при цьому зосереджується на поєднанні 

індивідуального та соціального аспектів людського розвитку.  

Відтак, аналіз зазначеного процесу дозволяє стверджувати про парадигмальну освітню 

революцію, яку, за М.І. Романенко, можна визначити як радикальну зміну всіх компонентів 

освітньої сфери (що надає їй нової соціальної якості), пов’язану із загальносистемною 

трансформацією суспільства. При цьому термін “парадигмальна освітня революція” можна 

трактувати й більш широко – як цілу соціальну епоху, протягом якої реалізуються ті освітні 

новації, які були започатковані в момент  становлення парадигмальної освітньої революції. 

Таке розуміння останньої, вважає М.І. Романенко, має свої підстави, оскільки в момент свого 

виникнення остання існує переважно у вигляді ідей, завдань, зародкових форм, а свій зміст 

повністю розгортає протягом всієї епохи в низці послідовних конкретно-історичних 

філософсько-освітніх парадигм, на кінець епохи вичерпуючи свій зміст і, тим самим, 

готуючи ґрунт для наступної парадигмальної освітньої революції [14]. 

Відтак, однією з умов переходу цивілізації в режим "стійкого розвитку" є зміна 

освітньої парадигми. З іншого боку, можна обґрунтувати зростання ролі сфери освіти як 

ключового чинника стратегічної безпеки країни в умовах постіндустріального 

інформаційного суспільства.  

Вивчення наукової літератури з проблеми дослідження дозволяє дійти висновку, що 

освітня революція реалізує принципово новий етап розвитку освіти, який прийде на зміну 

системній кризі освіти через певні механізми її подолання. Ці механізми знаходять 

реалізацію в таких освітніх імперативах:  

1. Повернення до ідей та принципів природовідповідності освіти та перехід до 

культуротворчої орієнтації освіти, яка приходить на зміну консервативній 

“знаннєвоцентричній” (унітарній) та культурознавчій освітнім парадигмам. При цьому 

моделювання процесів трансформації освітніх систем має здійснюватися за умов вибухового 

оновлення масиву культури (що детермінує людську діяльність).  

2. Рух освіти до "нового педагогічного мислення", "нової педагогіки" завдяки 

подоланню авторитарного характеру освітньої галузі. Так, у сфері освіти початок ХХ 

століття дав реформаторську педагогіку і педоцентристськую революцію. Дж. Дьюї 

критично узагальнив традиційну гербартіанськую парадигму (предметоцентризм, пануюча 

однобічність "логіки навчального предмету", культ "наукового підручника" і алгоритмізації 

навчального процесу, пасивність дитини, що має засвоювати навчальний матеріал та ін.) і 

сформулював протилежний погляд, відповідно до якого дитина має бути центром, початком і 

кінцем всього. 

3. Орієнтація освітньої галузі на людиномірні, світомірні пріоритети (Г.П. Васянович, 

В.Г. Кремень, П.Ю. Саух, В.С. Стьопін) та формування нових людських якостей 

(представники Римського клубу виявляють такі нові якості, як почуття причетності, 

моральної стійності, ініціативи, пристосованості, людської любові і творчої праці, 

відповідальності, солідарності, органічності, всебічності, самоактуалізації, глобальності, 

любові до справедливості, нетерпимості до насильства, волі, системність та варіативність 

мислення та ін.). 

4. Закономірний перехід до нової освітньої парадигми передбачає переборення однієї із 

головних причин кризи освіти, яка полягає в застарілій орієнтації освітньої парадигми на 

вузькодисциплінарний підхід, жорстке розмежування гуманітарних і природознавчих 

дисциплін, навчання та виховання, ціннісно-світоглядного та інформаційно-дескриптивного 

аспектів, що породжує фрагментарність бачення реальності, призводить до деформацій в 

світогляді людей.  

5. Зміщення пріоритетності освітньо-виховних процесів з периферії суспільного життя 

до державних інтересів (І.Н. Сіземська, Л.І. Новікова) передбачає подолання догматизму 
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прорадянської педагогіки, оскільки  кризовий стан освіти в Україні певним чином 

зумовлюється й історичною спадщиною, що її нам залишила радянська освіта з її відносно 

догматичним освітнім ладом. У "Концептуальних засадах демократизації та реформування 

освіти в Україні" (1997 р.) зазначається, що догматизм прорадянської педагогіки, її 

авторитарний характер, націленість на підготовку компетентних спеціалістів для конкретної 

галузі виробництва, а не освічених професіоналів, зумовлює ситуацію недостатнього 

використання автентичних пластів української педагогічної культури, прогресивних 

народно-побутових й громадських традицій та національних звичаїв духовно-морального, 

господарсько-трудового, правового, тілесного, інтелектуального й культурно-естетичного 

характеру.  

6. Активізація оптимальних моделей керування освітньою галуззю, що передбачає 

врахування особливостей критичного стану освіти як системи. Критичний стан освіти як 

системи – це її входження у нестійкий стан, який зростає в міру збільшення обсягів 

інформації. У стан нестійкості систему приводять зовнішні (вплив соціуму або економічні 

умови; матеріальна база, зміст і засоби навчання, загальний зміст освіти, способи її 

структурування й інформаційного наповнення; технології навчання і виховання) і внутрішні 

чинники (наявна база знань, умінь, навичок педагога і вихованця, їхні потенційні 

можливості, особистісні якості, пізнавальні потреби, внутрішні мотиви діяльності, зміст 

діяльності, пластичність до сприйняття інформації, природні задатки, схильності), 

врахування яких постає одним із напрямів оптимального керування освітньою галуззю.  

7. Зміщення пріоритетності освітньо-виховних процесів з периферії суспільного життя 

до державних інтересів, оскільки зазначені процеси є головними джерелами формування 

нової суспільної свідомості, накопичення інтелектуального та духовного потенціалу нації, 

наріжним чинником соціального прогресу.  

8. Впровадження новітніх прогресивних освітніх парадигм як один із напрямів 

подолання кризового стану сучасної освіти. Розглянемо деякі такі парадигми. 

Перша фокусується на кризових, трансформаційних процесах, що відбуваються в 

освіті. Це критично-креативна (трансформаційна) освітня парадигма, доповнена 

К.В. Корсаком, яка відображає певні положення, що постають певними завданнями з 

подолання кризових явищ:  

1) орієнтація на формування вільної людини, готової до розв'язування багатофакторних 

проблем і самостійної діяльності у швидкозмінному демократичному суспільстві 

(самодетермінізм, самоактивність людини);  

2) упровадження активної та діяльнісної форми “спільного” навчання через об'єднання 

зусиль вихованців та викладачів з метою переважного розвитку особистості та критично-

креативних здібностей молодого громадянина як “людини відповідальної”, здатної 

розв'язувати особисті та глобальні проблеми (синергійне навчальне середовище);  

3) поширення вчення про людину як складну і багатовимірну сутність, застосування у 

вихованні та навчанні новітніх досягнень наукового людинознавства кінця ХХ століття, 

участь молоді у визначенні форм, змісту і методів навчання;  

4) розвиток гуманістичної педагогіки (педагогіки співробітництва), неавторитарного 

типу управління системою освіти, підвищення ролі громадськості в освітній політиці і 

вирішенні головних питань діяльності кожного окремого закладу освіти 

(природовідповідний підхід до управління освітою);  

5) застосування на вищих рівнях освіти принципу “від майбутнього до сучасного”, 

вільний доступ до правди (автентичної інформації), підготовка молоді до інноваційної 

діяльності, неперервної самоосвіти, трансформації суспільства і збереження природного 

довкілля через утворення і формування “людства” як здатної до усвідомлених дій реальної 

єдності.  

Другою сучасною прогресивною парадигмою можна вважати гуманістично-

рефлексивний підхід до організації навчання (В.А. Рижко, Ю.А. Іщенко, В.М. Поздняков). 

До основних характеристик цього підходу відносять: комплексність методичних процедур 



 242 

(пояснення, розуміння, усвідомлення, проектування, рефлексії і т. ін.); індивідуалізацію, 

диференціацію та інтелектуалізацію постнекласичних, ноосферних прийомів і способів 

навчання; співвіднесеність знань, що передаються, з інтересами та ідеалами особи, 

суспільства і світового співтовариства, надання йому людського цілісного виміру; 

діалогічність, комунікативність, інтерактивність, цілісність, нелінійніеть, поліваріативність і 

активність застосовуваних дидактичних засобів. 

Третьою сучасною антикризовою парадигмою можна вважати розроблену 

Ю.Е. Красновим концепцію нової освітньої парадигми-практики, що формує у молоді 

екзистенціально-проектно-діяльнісний світогляд і відповідні ключові компетенції і що 

допомагає їм адекватно справитися з погрозами і проблемами середини ХХI століття [7, с. 7-

15]. На основі цієї концепцію цим дослідником була обґрунтована перспективна освітня 

парадигма-практика – доктрина життєвого і соціально-культурно-історичного 

самовизначення особистості (або екзистенціально-самовизначальна освітня парадигма 

епохи after-постмодерна). Глобальною метою її розробки і реалізації може стати допомога 

молодому поколінню у формуванні ноосферного, еколого-відповідного способу життя, а 

також справедливого економічного і політичного ладу на планеті. Стратегічна мета нової 

освіти – не стільки вироблення адекватного викликам часу світогляду, скільки вирощування 

відповідного устрою життя і влаштуванню соціального організму системи "Природа – 

Суспільство – Людина". Для вирішення цього завдання, як вважає автор, слід наблизити 

життя молоді в стінах освітніх установ до затребуваного устрою життєдіяльності в цілому. 

При цьому нова освіта (на відміну від сумного досвіду впровадження "методу проектів" у 

середині ХХ століття) повинна нівелювати досягнення сцієнтистської педагогічної практики 

і утримати необхідний рівень фундаментальності і науковості. У ньому автор виділяє:  

а) проблемно-цільовий і надпредметний (що не зводиться до міждисциплінарного) 

принцип організації знання і змісту освіти (близько, але не тотожно: у вітчизняній релігійній 

філософії — "живе знання"; у радянській методології – діяльнісний тип змісту освіти; у 

роботах експертів Ради Європи – компетентнісний підхід); екзистенціально-проектно-

діяльнісна (або ноосферна) картина світу; пошук синтезу істини, блага, краси, ідеалу 

(єдність пізнання і проектування на духовно-етичних основах); 

б) базовий процес самовизначення в індивідуальному і суспільному житті з 

породженням і розробкою досвіду проектування форм майбутньої життєдіяльності і 

соціальності (у напрямі програмування стійкого і благотворного розвитку системи "Природа 

– Суспільство –Людина"); 

в) метод навчання – ініціація і метауправління колективною проектною 

миследіяльністю учнів на основі допомоги їм в ціннісному самовизначенні в проблемній 

ситуації;  

г) командно-проектна форма організації навчального процесу (це форма роботи і 

педагогів, і учнів може слугувати механізмом поєднання поколінь і трансляції досвіду в 

умовах хаотизації соціуму і руйнування традиційних механізмів культурного спадкоємства в 

постмодерністській цивілізації); 

д) форми контролю якості навчання – формально-операціональний контроль за 

повнотою процедур екзистенціального самовизначення і проектно-програмної 

миследіяльності, експертиза ступеня аргументації проектних рішень учнів, аналіз їх 

досягнень (метод портфоліо) та ін. 

Висновки. Загалом, вихід з кризового стану більшість дослідників вбачають в 

інтеграційних процесах, що мають забезпечити сходження освіти на рівень нової системної 

складності. Так, “Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті” 

констатує, що розвиток освіти є стратегічним ресурсом подолання кризових процесів, 

покращення людського життя, забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету і 

конкурентоспроможності української держави на міжнародній арені. Освіта й наука є 

найголовнішими умовами утвердження України на світовому ринку високих технологій.  

 

http://posicia.by/includes/3rdparty/wysiwyg/scripts/blank.gif#_ftn1
http://posicia.by/includes/3rdparty/wysiwyg/scripts/blank.gif#_ftn1


 243 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Абульханова К.А. Проблемы исследования индивидуального сознания / К.А. Абульханова, 

М.И. Воловникова, В.А. Елисеев  // Психологический журнал. – 1991. – Т. 12. – № 4. – С. 27–40. 

2. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса / Ш.А. 

Амонашвили. – Минск: Университетское образование, 1990. – 560 с. 

3. Бондарев В.Г. Современные парадигмы в образовании. На пути к целостности и 

самоорганизации / В.Г.Бондарев. – Минск: НИО, 2003.– 128 с. 

4. Голубева О.Н. Проблема целостности в современном образовании / О.Н. Голубева, 

А.Д. Суханов // Философия образования. – М., 1996. – С.54–75. 

5. Громыко Ю.В. Управление в образовании как программирование развития образования 

/ Ю.В. Громыко, Д.Б. Дмитриев // Проблемы развития управленческого мышления и деятельности 

(коллективная монография). Под ред. Ю.В.Громыко. – М.: АПН СССР, 1992. – С. 13–42.  

6. Євтодюк А. В. Синергетичні засади моделювання освітніх систем : дис... канд. філос. наук : 

09.00.03 / АПН України; Інститут вищої освіти / Євтодюк Антоніна Володимирівна. – К., 2002. – 198 

с. 

7. Краснов Ю.Э. Cмена образовательной парадигмы – задача нашего времени / Ю.Э. Краснов 

// Кiраванне у адукацыi. – 2006. – № 9. – С. 7–15. 

8. Кон И.С. Введение в сексологию / И. С. Кон. – М.: Медицина, 1989. – 336 с. 

9. Кумбс Ф.Г. Кризисы образования в современном мире: Системный анализ / Ф.Г. Кумбс. – 

М.: Прогресс, 1970. – 260 с. 

10. Луговий В.І. Управління освітою: Навч. посіб. для слухачів, аспірантів, докторантів 

спеціальності "Держ. управління" /  В.І. Луговий. – К.: Вид-во УАДУ, 1997. – 302 с. 

11. Наниванская В.Т. Анатомия репрессивного сознания (как создавалась отечественная школа) 

/ В.Т. Наниванская // Вопросы философии. – 1990. – № 5. – С. 47–53. 

12. Новиков П.М.  Опережающее профессиональное образование : Научно-практическое 

пособие / П.М. Новиков, В.М. Зуев. – М.: РГАТиЗ, 2000. – 266 с. 

13. Пахомов Н.Н. Кризис образования в контексте глобальных проблем / Н.Н. Пахомов 

// Культура, образование, развитие индивида / Институт философии; Исследовательский центр по 

управлению качеством подготовки специалистов. – М., 1990. – С. 6–19. 

14. Романенко М.І. Освітня парадигма: генезис ідей та систем / М.І. Романенко. – Д.: 

Видавництво “Промінь”, 2000. – 160 с. 

15. Свідзинський А. Самоорганізація і культура / А. Свідзинський. – К. : Видавництво ім. 

Олени Теліги. – 1999. – 288 с. 

16. Сухомлинська О.В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем 

/ О.В. Сухомлинська. – К.: АПН, 2003. – 68 с. 

17. Тхагапсоев Х.Г. О новой парадигме образования / Х.Г. Тхагапсоев // Педагогика. – 1999. – 

№1. – С.103–110. 

18. Тхагапсоев Х.Г. Образование: канун новой парадигмы / Х.Г. Тхагапсоев. – М.: 

Просвещение, 1997. – 99 с. 

19. Berg I. Education and Job: The Great Training  Robbery / I. Berg. – Boston: Beacon  Press, 1971. 

– 345 р. 

 

Рецензент: д.пед.н., проф. Маслов В.С. 
 

 



 244 

УДК 004.45                                         к.пед.н. Возняк А.Б. (ДДПУ імені Івана Франка) 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ФАКТОР  

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 
У статті проаналізовано проблему впровадження нових інформаційних технологій у 

діяльність навчальних закладів, що створює прорив у методології, організації та практичній 

реалізації навчального процесу під час вивчення різних дисциплін на всіх рівнях системи освіти. 

Охарактеризовано перспективи використання нових інформаційних  технологій, зокрема, 

програмних засобів забезпечення навчального процесу. 

Ключові слова: нові інформаційні технології, інформаційно-комунікаційні технології, пакет 

програмного забезпечення, навчально-виховний процес. 

 

В статье проанализирована проблема внедрения новых информационных технологий в 

деятельность учебных заведений, что создает прорыв в методологии, организации и 

практической реализации учебного процесса при изучении различных дисциплин на всех уровнях 

системы образования. Охарактеризованы перспективы использования новых информационных 

технологий, в частности, программных средств обеспечения учебного процесса. 

Ключевые слова: новые информационные технологии, информационно-коммуникационные 

технологии, пакет программного обеспечения, учебно-воспитательный процесс. 

 

The problem of introducing new information technology activities in schools, creating a 

breakthrough in the methodology, organization and practical implementation of the learning process 

while learning the various disciplines at all levels of education. Characterize the prospects of using new 

information technologies, including software, the learning process.  

Keywords: new information technologies, information and communication technologies, software 

package, the educational process.  

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими 

або практичними завданнями. Відомо, що освіта - один з головних інститутів соціалізації 

особистості. Головна мета освіти - формування вільної, відповідальної, гуманної особистості, 

здатної до подальшого саморозвитку. Освічена людина, що легко орієнтується в суспільстві, 

що змінюється, що швидко освоює нові сфери діяльності, що володіє високим рівнем 

толерантності, здатний проаналізувати будь-яку ситуацію, оцінити її і прийняти відповідне 

рішення - це громадянин відкритого суспільства.  

Освіта є самостійною системою і одночасно стратегічним ресурсом держави. Тому 

розвинені країни досить активно розробляють та впроваджують інформаційні технології в 

систему освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї 

проблеми. Праці багатьох вчених (В.П. Агєєв, Г.О.Балл, О.В. Войскунський, Б.С. 

Гершунський, О.О. Гокунь, О.М. Довгялло, М.І. Жалдак, О.Ю. Коміссарова, Ю.І. Машбиць, 

Е.Л. Носенко, Є.С. Полат, В.В.Рубцов, В.К. Сидоренко, М.Л. Смульсон, О.К. Тихомиров) 

спрямовані на дослідження можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та 

створення систем інформатизованого навчання. 

Дані сучасних досліджень – Л. В. Бєлецької, Н. Г. Джинчарадзе, Ю. О. Дорошенка, М. 

І. Жалдака, Н. В. Морзе, О. В. Суховірського, М. Ф. Юсупової, С. М. Яшанова та ін. – 

засвідчують необхідність впровадження інформаційних технологій у підготовку майбутніх 

учителів і водночас вказують на недостатній рівень оволодіння студентами комп’ютерною 

грамотністю. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. Впровадження нових технологій у навчальний процес завжди 

вважалося прогресивним кроком і підвищувало мотивацію навчання студентів. Нині до 

інноваційних технологій можна віднести використання комп'ютерних моделюючих систем, 
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впровадження ситуаційних та кейсових технологій, вирішення фахових задач за допомогою 

комплексного використання знань із загальноосвітніх і фахових дисциплін. 

Із сучасними освітніми технологіями сьогодні пов'язують реальні можливості 

побудови відкритої системи освіти, зміну способів одержання нових знань, підсилення 

особистісної орієнтації навчального процесу. 

Інформатизація освіти є однією з найважливіших складових державної програми 

розбудови інформаційного суспільства на основі впровадження сучасних новітніх 

інформаційних технологій в Україні. Взагалі проблема освіти є однією з глобальних світових 

проблем, що хвилює сьогодні вчених, державних й громадських діячів різних країн, що 

стурбовані необхідністю оновлення й реформування систем освіти. Мова тут йде не про 

локальні вдосконалення окремих характеристик освітніх систем, а про гостру проблему 

освіти взагалі. Її ідеали, цілі, зміст, методи, технології як би втрачають усталеність, іноді 

радикально змінюючи полярність. Якщо до епохи інформаційної революції наука була 

зорієнтована на збільшення та накопичення знань, то сьогодні вона значною мірою 

зосереджується на способах оволодіння накопиченим, визнаючи при цьому глобальну роль 

інформаційних технологій для свого подальшого розвитку.  

Широке впровадження в навчальний процес нових інформаційних технологій навчання, 

що базуються на комп’ютерній підтримці навчально-пізнавальної діяльності, відкриває 

перспективи щодо гуманізації навчального процесу, розширення та поглиблення теоретичної 

бази знань і надання результатам навчання практичної значущості, інтеграції навчальних 

предметів і диференціації навчання відповідно до запитів, нахилів та здібностей, 

інтенсифікації навчального процесу й активізації навчально-пізнавальної діяльності, 

посилення спілкування студентів та викладачів між собою і збільшення питомої ваги 

самостійної навчальної діяльності дослідницького характеру, розкриття творчого потенціалу 

студентів з урахуванням їхніх позицій та вподобань, специфіки перебігу навчального 

процесу [3, с. 43]. 

Слід зазначити, що дослідники бачать у нових інформаційних технологіях навчання і 

методологію, і технологію навчально-виховного процесу з використанням найновіших 

електронних засобів навчання і, в першу чергу, ЕОМ, і сукупність навчальних програм 

різних типів: від найпростіших, що забезпечують контроль знань, до навчальних систем, що 

базуються на штучному інтелекті, а також як галузь дидактики, що займається вивченням 

планомірно й свідомо організованого процесу навчання й засвоєння знань, в якому знаходять 

застосування засоби інформаційної освіти. Засоби інформаційної освіти – це засоби нових 

інформаційних технологій у сукупності з навчально-методичними, нормативно-

технологічними й організаційно-інструктивними матеріалами, що забезпечують їх 

педагогічно доцільне використання. 

Нові інформаційні технології навчання надають потужні й універсальні засоби 

отримання, опрацювання, зберігання, передавання, подання різноманітної інформації, 

наперед розроблені засоби виконання рутинних, технічних, нетворчих операцій, пов’язаних 

із дослідженням різних процесів і явищ або їх моделей, розкривають широкі можливості 

щодо істотного зменшення навчального навантаження і водночас інтенсифікації навчального 

процесу, надання навчально-пізнавальній діяльності творчого, дослідницького спрямування, 

яка природно приваблює особистість і притаманна їй, результати якої приносять 

задоволення, стимулюють бажання працювати, набувати нових знань. 

Сьогодні у зв'язку з тим, що прискорився процес інформатизації суспільства системою 

освіти ставиться нова мета - формування у студентів стилю мислення, адекватного вимогам 

сучасного інформаційного суспільства, виховання інформаційного світогляду. Суть реформи 

освіти в тому, що тим, кого навчають, стає доступним величезний обсяг інформації в базах 

даних, бази знань, комп'ютеризованих архівах, довідниках і енциклопедіях.  

Необхідність якомога ширшого використання нових інформаційних технологій 

навчання різних навчальних предметів пов’язана перш за все зі значно ширшими (порівняно 

з традиційними технологіями навчання) можливостями розкриття загальноосвітніх функцій 



 246 

навчальних дисциплін, розв’язання загальних завдань навчання, виховання і розвитку [4, с. 

22]. 

Значну роль нові інформаційні технології навчання відіграють у формуванні 

загальнонаукових умінь та навичок (організаційних, загально пізнавальних, контрольно-

оцінювальних), до яких належать і вміння адекватно добирати програмний засіб для 

розв’язування поставленого завдання, і формування та розвиток у студентів потреби 

постійно розширювати та поглиблювати свої знання. 

В оцінках інтерактивності мультимедійних програм потрібно виходити з того, що це 

своєрідний регулятор діяльності студентів, активний засіб керування нею. Система запитань 

повинна організовувати, стимулювати і спрямовувати навчальну діяльність у потрібне русло. 

Як показує сучасна педагогічна практика, нові інформаційні засоби навчання 

спрямовані на рішення переважно таких чотирьох типів дидактичних завдань: 

 комп`ютер використовується як допоміжний засіб для більш ефективного вирішення 

системи дидактичних завдань, що вже існує (при цьому, змістом об`єкту засвоєння в 

комп`ютерній навчальній програмі такого типу є довідкова інформація, інструкції, 

обчислювальні операції, демонстрація та інше; 

 комп`ютер може бути засобом, на який покладається вирішення окремих 

дидактичних завдань при збереженні загальної структури, цілей і завдань безмашинного 

навчання (при цьому сам навчальний зміст не закладається в комп`ютер, він виконує функції 

контролера, тренажера тощо. Ця функція широко представлена в розгалужених діалогових 

системах, що моделюють діяльність педагога. Сьогодні найчастіше використовуються 

довідково-контролюючі програми); 

 використання комп’ютера дозволяє ставити й вирішувати нові дидактичні завдання, 

що не можна вирішити традиційним шляхом (характерними є імітаційно-моделюючі 

програми); 

 комп`ютер може бути використаний як засіб, моделюючий зміст об`єктів засвоєння 

шляхом його конструювання (при цьому реалізуються принципово нові стратегії навчання; 

прикладом цього напрямку розробок є так звані “комп`ютерні навчальні оточення” чи 

“мікросвіти”, що представляють моделі галузей знань, які засвоюються). 

Етап формування комп'ютерної грамотності, що почався в середині дев’яностих років 

процес комп'ютеризації навчальних закладів та інформатизації освіти відповідав об'єктивним 

інтересам розвитку суспільства - економіки, науки і техніки, освіти і культури. Політичні та 

соціально-економічні зміни, що відбулися в Україні останнім часом, зробили завдання 

інформатизації суспільства і, як необхідна умова цього, - інформатизації освіти ще більш 

актуальною.  

Враховуючи, що розробка сучасних інформаційних технологій є пріоритетним 

напрямом науково-педагогічної діяльності в освітянській галузі, можемо підвести підсумки. 

Інформаційно-комунікаційні технології орієнтовані на розробку та реалізацію 

психолого-педагогічних та методичних цілей навчально-виховного процесу. Тут можна 

виділити такі напрями: 

- вдосконалення механізмів управління системою освіти на основі використання 

автоматизованих банків даних науково-педагогічної інформації, інформаційно-методичних 

матеріалів, а також комунікаційних мереж; 

- вдосконалення методології та стратегії відбору змісту, методів і організаційних 

форм навчання, виховання, адекватних завданням розвитку особистості в умовах 

інформатизації суспільства; 

- створення методичних систем навчання, орієнтованих на розвиток інтелектуального 

потенціалу студентів, формування вміння самостійно здобувати знання, здійснювати 

інформаційно-навчальну, експериментально-дослідницьку діяльність, різноманітні види 

самостійної діяльності та обробки інформації; 

- створення та використання комп'ютерних діагностуючих методик контролю рівня 

знань. 
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Наведені приклади свідчать, що інформатизація освіти є важливим засобом і складовою 

реформування освіти. Перехід системи освіти на якісно новий рівень без її інформатизації 

просто неможливий. Водночас необхідно зауважити, що використання інформаційних 

технологій необхідне і корисне не лише у реформованій, але й у нинішній освіті. Здійснення 

інформатизації освіти вимагає з’ясування сутності цього процесу і визначення основних 

напрямів його реалізації. 
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ РІВНЯ РОЗВИТКУ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МОЛОДШИХ ОФІЦЕРІВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ЗБРОЙНИХ 

СИЛ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 
Впровадження новітніх освітніх технологій дозволяє всім громадянам забезпечити 

можливість навчання протягом всього життя, створити максимально комфортні умови для 

здобуття освіти та постійної самоосвіти. У статті представлено методику оцінки рівня 

розвит-ку фахової компетентності молодших офіцерів соціально-психологічної служби 

Збройних Сил України в системі підвищення кваліфікації, окреслені критерії, показники, рівні 

розвитку фахової компетентності, а також висвітленні етапи їх експериментальної перевірки. 

Ключові слова: фахова компетентність, система підвищення кваліфікації, педагогічний 

експеримент. 

 

Применение новейших образовательных технологий позволяет всем гражданам 

обеспечить возможность обучения на протяжении всей жизни, создать максимально 

комфортные условия для получения образования и постоянного самообразования. В статье 

представлена методика оценки уровня развития профессиональной компетентности младших 

офицеров социально-психологической службы Вооруженных Сил Украины в системе повышения 

квалификации, очерчены критерии, показатели, уровни развития профессиональной 

компетентности, а также освещены этапы их экспериментальной проверки. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, система повышения квалификации, 

педагогический эксперимент. 

 

Introduction of modern educational technologies allows all citizens to ensure life long learn 

capabilities, to provide comfortable conditions for getting education and permanent self-education. The 

article presents a method of estimating the level of professional competence of junior officers, social and 

psychological services of the Armed Forces of Ukraine in the system of training, outlines the criteria, 

indicators, levels of professional competence, and highlights the stages of pilot testing. 

Key words: professional competence, system of further training, educational experiment. 

 

Постановка проблеми. Державна програма розвитку Збройних Сил України на 2006-

2011 роки основними проблемами функціонування Збройних Сил визначає нераціональність 

системи підготовки кадрів; відсутність ефективного механізму просування по службі 

військовослужбовців та цивільного персоналу; незбалансованість співвідношення різних 

категорій особового складу Збройних Сил України (недостатня кількість вищих та старших 

офіцерів). З огляду на це, одним з шляхів вирішення окреслених проблем визначаємо 

діяльність системи підвищення кваліфікації офіцерів, провідним завданням якої є зміцнення 

кадрового потенціалу та здійснення його ступеневої підготовки. Варто також зазначити, що 

покращення ефективності діяльності системи підвищення кваліфікації потребує здійснення її 

на технологічних засадах – з чітко окресленою метою та передбачуваним результатом 

професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації на короткострокових 

курсах для військових фахівців. У зв’язку з цим, очікуваний результат вбачаємо у розвитку 

високого рівня фахової компетентності офіцерського складу і зокрема молодших офіцерів 

соціально-психологічної служби.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Система підвищення кваліфікації фахівців 

різної сфери знайшла своє відображення у численних наукових працях педагогів та 

психологів (С. Даниленко, А. Коваленко, В. Алещенко, О. Андрюшин, Ю. Венскович, 

М. Корольчук, В. Лазарєв та ін.). Професійна підготовка та розвиток фахової компетентності 

військових фахівців представлено у науковому доробку А. Андреєва, А. Барабанщикова, 

В. Вдовюка, В. Герасимова, В. Давидова та ін.  

Однак проблема визначення рівнів розвитку фахової компетентності молодших 

офіцерів соціально-психологічної служби вивчена не досить повно. Тому метою статті є 
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представлення методики оцінки рівня розвитку фахової компетентності молодших офіцерів 

соціально-психологічної служби Збройних Сил України в системі підвищення кваліфікації, 

реалізацію якої вбачаємо в окресленні критеріїв, показників, рівнів розвитку фахової 

компетентності, а також висвітленні етапів їх експериментальної перевірки.  

Виклад основного матеріалу дослідження. На основі аналізу наукової літератури 

була розроблена методика оцінки рівнів розвитку фахової компетенції молодших офіцерів 

соціально-психологічної служби Збройних Сил України в системі підвищення кваліфікації. 

Вона охоплює три етапи – констатувальний, формувальний, підсумковий.  

Метою констатувального етапу методики є виявлення вихідного рівня розвитку 

фахової компетентності молодших офіцерів, виділення контрольної та експериментальної 

групи дослідження, підборі діагностичного інструментарію для виявлення рівня 

сформованості як окремих структурних компонентів фахової компетентності, так і 

загального рівня розвитку фахової компетентності молодших офіцерів, проведення першого 

діагностичного зрізу. 

На формувальному етапі відбулась експериментальна перевірка та апробація 

методичних умов розвитку фахової компетентності молодших офіцерів соціально-

психологічної служби у системі підвищення кваліфікації для обґрунтування і практичного 

підтвердження теоретичних положень роботи (оновлення змісту та методики викладання у 

системі підвищення кваліфікації офіцерів соціально-психологічної служби; використання 

ресурсів та можливостей дистанційної форми навчання у розвитку фахової компетентності 

молодших офіцерів соціально-психологічної служби в системі підвищення кваліфікації; 

наявність цілісної системи навчально-методичного забезпечення розвитку фахової 

компетентності молодших офіцерів соціально-психологічної служби, зокрема для доцільного 

супроводу дистанційної форми підвищення кваліфікації). Для виявлення ефективності 

запропонованої системи роботи на цьому етапі експерименту проведені два діагностичних 

зрізи – одразу після закінчення курсів підвищення кваліфікації (для виявлення рівня 

розвитку актуальних ЗУНів) та через 6 місяців (для виявлення залишкових ЗУНів та 

перевірки ефективності роботи дистанційної форми навчання).  

На підсумковому етапі проводилась кількісна та якісна оцінка емпіричних результатів 

дослідження та їх оформлення, формулювання висновків роботи.  

Генеральну сукупність дослідження складають молодші офіцери соціально-

психологічної служби Збройних Сил України.  

Вибіркову сукупність дослідження складають слухачі курсів підвищення кваліфікації 

офіцерів соціально-психологічної служби. Метод формування вибіркової сукупності – 

гніздовий, тобто одиницями дослідження стали навчальні групи. Теоретичним підґрунтям 

формування вибіркової сукупності дослідно-експериментальної роботи стали положення про 

взаємозв’язок характеристик і ознак об’єкта дослідження (молодших офіцерів соціально-

психологічної служби); правомірність висновків щодо цілого на основі дослідження його 

частини (мікромоделі цілого); обернену залежність статистично однорідної генеральної 

сукупності та об’єму вибірки [6].  

Експериментальну базу дослідження становлять: курси підвищення кваліфікації 

офіцерів органів виховної та соціально-психологічної роботи Військового інституту 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, курси підвищення 

кваліфікації та професійного рівня з гуманітарних питань Національного університету 

оборони України, курси підвищення кваліфікації фахівців з гуманітарних питань військових 

частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України Академії сухопутних військ 

імені гетьмана Петра Сагайдачного. Всього у дослідно-експериментальній роботі взяли 

участь суб’єкти навчально-виховного процесу системи підвищення кваліфікації молодші 

офіцери соціально-психологічної служби, які проходили курси підвищення кваліфікації, 

викладачі курсів підвищення кваліфікації, офіцери Збройних Сил України.  

Уся структура та процес методики спрямовані на перевірку гіпотези дисертаційного 

дослідження: розвиток фахової компетентності молодших офіцерів соціально-психологічної 
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служби в системі підвищення кваліфікації буде ефективним, якщо буде реалізовано комплекс 

методичних умов, які детермінують процес формування відповідного рівня фахової 

компетентності (оновлення змісту та методики викладання у системі підвищення 

кваліфікації офіцерів соціально-психологічної служби; використання ресурсів та 

можливостей дистанційної форми навчання у розвитку фахової компетентності молодших 

офіцерів соціально-психологічної служби в системі підвищення кваліфікації; наявність 

цілісної системи навчально-методичного забезпечення розвитку фахової компетентності 

молодших офіцерів соціально-психологічної служби, зокрема для доцільного супроводу 

дистанційної форми підвищення кваліфікації). 

Методика оцінки спрямована на перевірку впливу методичних умов на ефективність 

розвитку фахової компетентності молодших офіцерів соціально-психологічної служби 

Збройних Сил України в системі підвищення кваліфікації. Під перевіркою впливу 

методичних умов розуміємо процедуру, спрямовану на спостереження за динамікою 

залежних змінних (у нашому дослідженні – рівень фахової компетентності молодших 

офіцерів), під впливом незалежних, спеціально впроваджених, змінних (методичних умов 

розвитку фахової компетентності соціально-психологічної служби в системі підвищення 

кваліфікації). Відповідно, постає необхідність у виділенні з досліджуваних педагогічних 

процесів (як-от: розвиток фахової компетентності), властивостей і компонентів (індикаторів), 

які можна безпосередньо спостерігати, визначити шкалу [1]. Визначаємо індикатори, за 

допомогою яких фіксуватимуться результати експериментальної роботи, як структурні 

компоненти фахової компетентності молодших офіцерів соціально-психологічної служби, а 

саме: мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, рефлексивний компоненти. Тобто кількісна 

характеристика рівня фахової компетентності офіцерів визначається на основі її інтегральної 

оцінки за кожним критерієм, урахувавши його ваговий коефіцієнт: 

n

К
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n

1i
i

ФК


 , 

де РФК – рівень фахової компетентності молодшого офіцера; 

Кi – рівень сформованості одного із критеріїв (структурних компонентів фахової 

компетентності); 

n – кількість критеріїв (компонентів). 

Кількісну характеристику рівнів сформованості кожного критерію визначається за 

аналогічною формулою: 
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де Кi – рівень сформованості одного із критеріїв (структурних компонентів фахової 

компетентності); 

Пі – оцінка ступеню вираження кожного показника і-го критерію; 

n i – кількість показників і-го критерію. 

М.І. Нещадим визначає принципи формулювання системи критеріїв і показників, як-от: 

аналітичність, вимірюваність, об’єктивність, оцінюваність, повнота охоплення, системність, 

універсальність та ін. [4]. Тому у нашому дослідженні до критеріїв розвитку фахової 

компетентності молодших офіцерів соціально-психологічної служби відносимо: 

мотиваційний – як рівень умотивованості офіцерів соціально-психологічної служби на 

досягнення успіху у професійній діяльності; когнітивний – як рівень професійних знань 

молодших офіцерів; діяльнісний – як рівень професійних умінь та навичок офіцерів; 

рефлексивний – як рівень адекватної самооцінки професійної діяльності у Збройних Силах 

України.  

У роботі під керівництвом О.В. Бойка [2] дослідники визначають системоутворюючим 

елементом критеріїв та показників оцінки якості професійної освіти військово-службовців 
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цілі освіти як пролонгований процес формування необхідних професійно важливих якостей 

(фаховості, професійності, компетентності, готовності). 

Таким чином, сформована нами система критеріїв та показників дозволяє виділити три 

рівні розвитку фахової компетентності молодших офіцерів соціально-психологічної служби. 

Якісна характеристика кожного рівня представлена у табл. 1.  

Фахову компетентність молодших офіцерів соціально-психологічної служби 

визначаємо як систему ціннісних орієнтацій, професійно значущих мотивів, знань, умінь, 

навичок, а також позитивного досвіду фахової діяльності у системі Збройних Сил України, 

яка забезпечує високий рівень професіоналізму при виконанні службових завдань.  

 

Таблиця 1 

Рівні розвитку фахової компетентності молодших офіцерів соціально-психологічної 

служби 

 

Рівні 

Високий Середній Низький Критерії та 

показники 

Мотиваційний – 

визначає рівень 

умотивованості 

офіцерів соціально-

психологічної 

служби на 

досягнення успіху у 

професійній 

діяльності 

(спрямованість 

особистості, 

сукупність мотивів і 

потреб у 

професійному 

самовдосконаленні, 

інтерес до 

професійної 

діяльності, ціннісне 

ставлення до 

професії та 

самовдосконалення) 

Спрямованість 

особистості молодших 

офіцерів на 

професійну 

самореалізацію, на 

досягнення успіху у 

військово-

психологічній 

діяльності, високий 

рівень розвитку 

пізнавальних потреб 

та інтересів 

Слабко виражена 

мотивація до 

професійної й 

особистісної 

самореалізації, 

середній рівень 

розвитку 

пізнавальних та 

професійних 

інтересів, 

спрямованість 

особистості має 

невиражений 

характер   

Низький рівень 

розвитку 

пізнавальних та 

професійних 

інтересів, 

переважання 

мотивації на 

уникнення невдач у 

професійній 

діяльності, 

відсутність 

професійних 

інтересів  

Когнітивний – 

визначає рівень 

професійних знань 

молодших офіцерів 

(загальні 

психологічні знання, 

знання військової 

психології, 

соціально-

педагогічні знання 

про становище 

військовослужбовців, 

знання методів і 

технологій діяльності 

Високий рівень 

психологічних 

соціально-

педагогічних, 

військових знань; 

уміння застосовувати 

знання до 

нових/нестандартних 

ситуацій, пізнавальна 

активність та 

самостійність офіцерів 

Негармонійність 

розвитку 

пізнавальних 

процесів – 

переважання 

окремих знань над 

іншими (наприклад 

психологічних над 

військово-

професійними, 

тощо), середній 

рівень пізнавальної 

самостійності  

Епізодичний 

характер 

професійних знань, 

відсутність їх 

систематичності та 

творчості у 

застосуванні, 

низький рівень 

пізнавальної 

активності та 

самостійності  
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у військовій сфері) 

Діяльнісний – 

визначає рівень 

професійних умінь та 

навичок офіцерів 

(прогностичні, 

діагностичні, 

корекційні, 

комунікативні, 

організаційні, 

пізнавальні уміння)  

Високий та 

гармонійний рівень 

розвитку професійних 

умінь та навичок, 

професійна активність 

молодших офіцерів, 

успішна професійна та 

особистісна взаємодія 

у середовищі 

військовослужбовців, 

професійна творчість 

та ініціативність  

Середній рівень 

розвитку 

професійних умінь 

та навичок, середній 

рівень активності, 

достатній рівень 

професійної 

взаємодії, 

відсутність 

творчості у 

професійній 

діяльності  

Нерівномірне 

переважання одних 

умінь над іншими 

(наприклад, 

комунікативних 

над 

організаційними та 

ін.), відсутність 

професійної 

активності та 

ініціативності 

 

Рефлексивний – 

визначає рівень 

адекватної 

самооцінки 

професійної 

діяльності у 

Збройних Силах 

України (професійна 

рефлексія, 

самоконтроль, 

самоаналіз своєї 

професійної 

діяльності, здатність 

до 

самовдосконалення) 

Адекватна оцінка 

своїх особистісних та 

професійних 

здібностей і 

можливостей, 

усвідомлення умов та 

факторів професійних 

успіхів і негараздів, 

успішний самоаналіз 

та самоконтроль 

діяльності 

Адекватність оцінки 

власної діяльності 

регулюється 

переважно 

зовнішніми 

чинниками; 

самоаналіз та 

самоконтроль 

професійної 

діяльності має 

несистематичний 

характер, що 

негативно 

відображається на 

процесі 

професійного 

самовдосконалення  

Неадекватна оцінка 

своєї професійної 

діяльності, своїх 

знань, умінь та 

здібностей, 

екстровертованість 

у оцінках своєї 

професійної 

діяльності, 

недостатність 

самоаналізу та 

самоконтролю  

 

Відповідно, виходячи із базових завдань і форм роботи психологів у середовищі 

військовослужбовців, до структури фахової компетентності молодших офіцерів соціально-

психологічної служби Збройних Сил України відносимо діагностичну, організаційну, 

корекційну, реабілітаційну, педагогічну та профілактичну компетенції як змістові, 

операційно-діяльнісні складові. Варто також зазначити, що фахова компетентність у своїй 

структурі повинна містити й особистісні складові: цілемотиваційну компетенцію як 

спрямованість особистості психолога на успішну діяльність з військовослужбовцями та 

рефлексивну компетенцію як усвідомлення результатів своєї професійної діяльності та 

адекватну самооцінку власних дій.  

Отже, діагностичний інструментарій дослідження повинен відповідати теоретично 

обґрунтованій структурі фахової компетентності молодших офіцерів соціально-

психологічної служби та розкривати рівень розвитку усіх критеріїв через оцінку 

сформованості зазначених у табл. 1 показників. Тому задля дотримання перерахованих умов 

розроблено 2 опитувальники – Карта самооцінки готовності молодших офіцерів соціально-

психологічної служби до професійного зростання та підвищення кваліфікації (основна мета 

застосування – виявлення рівня сформованості цінностей та мотивів досягнення успіху та 

професійної самореалізації офіцерів, а також адекватності самооцінки результатів 

професійної соціально-психологічної діяльності у військовому середовищі) та Карта 

самооцінки рівня розвитку фахової компетентності офіцерів соціально-психологічної служби 

(мета – диференційоване вивчення рівня розвитку окремих компетенцій офіцерів соціально-

психологічної служби та інтеграція отриманих результатів у загальний рівень фахової 
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компетентності). Крім того, для проведення експериментального дослідження підібрано 

психодіагностичний інструментарій, який дозволить верифікувати отримані за допомогою 

опитувальників експериментальні дані – «Методика діагностики особистості на мотивацію 

до успіху Т. Элерса» (мета – діагностика рівня спрямованості особистості молодших 

офіцерів до досягнення успіху у діяльності). Таким чином, упровадження розроблених 

опитувальників у систему моніторингу якості підвищення кваліфікації молодших офіцерів 

соціально-психологічної служби дозволяє охопити як змістові, операційно-діяльнісні 

складові процесу розвитку їх фахової компетентності, так і особистісні виміри досліджуваної 

проблеми.  

На основі теоретично обґрунтованих компонентів фахової компетентності молодших 

офіцерів соціально-психологічної служби змодельовано порядок визначення рівня розвитку 

досліджуваної величини – фахової компетентності молодших офіцерів соціально-

психологічної служби Збройних Сил України в системі підвищення кваліфікації. А саме, 

обчислення рівня розвитку окремого компонента структури фахової компетентності 

молодшого офіцера за формулою: 

n

 x 
   і
ФКК j , 

де   ФКК j – рівень розвитку j-того компоненту фахової компетентності; 

iх  – самооцінка (від 1 до 5) молодшим офіцером розглядуваної характеристики з 

порядковим номером і; 

n – кількість характеристик і у компоненті j. 

Після чого рівень розвитку фахової компетентності як інтегральної характеристики за 

всіма означеними компонентами визначалася нами як середнє арифметичне рівня 

сформованості окремих компонентів: 

m

ФКК 
   

j
PК , 

де  PК – рівень розвитку фахової компетентності молодшого офіцера; 

 ФКК j  – рівень розвитку j-того компоненту фахової компетентності; 

m – кількість компонентів фахової компетентності. 

Теоретичне обґрунтування порядку визначення рівня розвитку фахової компетентності 

представлене у дослідженні І.П. Підласого [5]. 

Відповідно, рівні розвитку фахової компетентності молодших офіцерів соціально-

психологічної служби у кількісних даних розподіляються таким чином: високий – від 5,0 до 

4,5 балів; середній – від 4,4 до 3,5 балів; низький  – від 3,4 до 2,0 балів. 

Висновки. Таким чином, нами представлено методику оцінки рівня розвитку фахової 

компетентності молодших офіцерів соціально-психологічної служби Збройних Сил України 

в системі підвищення кваліфікації, яка включає: етапи проведення дослідження, його мету і 

гіпотезу, якісні й кількісні індикатори оцінки її ефективності (критерії, показники та рівні 

розвитку фахової компетентності молодших офіцерів соціально-психологічної служби).  

Перспективи подальших наукових розвідок пов’язуємо з безпосереднім втіленням 

методики оцінки рівня розвитку фахової компетентності молодших офіцерів соціально-

психологічної служби Збройних Сил України у процес підвищення кваліфікації молодших 

офіцерів соціально-психологічної служби.  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 
У статті розкрито сутність поняття «активізація навчально-пізнавальної діяльності», 

проаналізовано теоретико-методологічні підходи до його трактування. 

Ключові слова: діяльність, активність, активізація навчально-пізнавальної діяльності. 

 

В статье раскрыта суть понятия «активизация учебно-познавательной деятельности», 

проанализированы теоретико-методологические подходы его трактования. 

Ключевые слова: деятельность, активность, активизация учебно-познавательной 

деятельности. 

 

In article is revealled essence of the notion "activation scholastic-cognitive activity", is analysed 

theorist-methdological approaches of its motivation. 

Keywords: activity,  activation scholastic-cognitive activity. 
 

Постановка проблеми. Актуальність дослідження проблеми активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів визначається низкою факторів. По-перше, зміни, що 

відбулися в соціально-економічній, політичній і духовно-моральній сферах життя 

суспільства, висувають підвищені вимоги до психофізіологічних, інтелектуальних, вольових 

і моральних якостей людини, його ціннісних оріентацій та ідеалів. Умовою адаптації до 

життя у сучасному суспільстві є високий рівень інтелектуального розвитку й креативності 

людини. Майбутній фахівець повинен володіти такими особистісними якостями, як 

системність мислення, інформаційна й комунікативна культура, самостійність, 

ініціативність, творча активність, відповідальність за виконану роботу, мобільність, 

конкурентоспроможність. А також він повинен уміти здобувати нові знання, 

використовуючи сучасні інформаційні освітні технології, ставити мету й формулювати 

завдання, пов'язані з реалізацією професійних функцій, знаходити й приймати управлінські 

рішення, бути методично й психологічно готовим до зміни виду й характеру своєї 

професійної діяльності. Таким чином, одним з головних напрямків дидактики є пошук 

шляхів активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів в умовах вищого навчального 

закладу. 

Варто також зазначити, що все ще існують певні суперечності між вимогами, які 

суспільство ставить до майбутнього фахівця, і характером його підготовки у вищому закладі 

освіти: індивідуально-творчим характером його професійної діяльності та збереженням 

переважно авторитарного характеру підготовки майбутнього фахівця; використанням 

колективної й групової видів підготовки та індивідуальним характером і особливостями 

сприйняття, осмислення й практичного використання інформації; глибинно-особистісними 

метою і мотивами підготовки та переважно інформаційним характером їх досягнення в 

існуючій педагогічній системі тощо. Подолання цих суперечностей можливе за умов 

впровадження особистісно-орієнтованої підготовки, яка сприятиме зростанню якості 

навчання. Однією з основних умов такої підготовки є активізація навчально-пізнавальної 

діяльності студентів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема активізації навчально-

пізнавальної діяльності у процесі навчання у педагогічній теорії і практиці не нова. На всіх 

етапах розвитку педагогічної думки до неї зверталося багато вчених, педагогів-практиків.  

Одним із перших звернув увагу на необхідність „вчити дітей мислити” видатний 

вчений-педагог Я.А.Коменський. Ідею активізації навчання за допомогою наочності, шляхом 

активного спостереження і узагальнення та самостійного підведення підсумків 

висловлювали педагоги І.Г. Песталоцці та Ф.А. Дістервег. Різноманітні засоби активізації 
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пізнавальної діяльності учнів були обґрунтовані у працях багатьох українських педагогів, 

таких як О.І. Білецький, О.Ф. Музиченко, Б.Г. Грінченко, С.Ф. Русова, О.П. Потебня, 

В.І. Помогайба та ін. Суттєві положення і висновки з проблеми активізації діяльності учнів 

містяться і у працях С.Т. Шацького, А.С. Макаренка, В.О. Сухомлинського. 

Подальші дослідження проблеми провадились з різних позицій: з позиції навчання (Дж. 

Брунер, Л.С. Виготський, П.Я. Гальперін, Н.Ф. Тализіна й ін.); розвитку особистості в 

діяльності (Б.Г. Ананьєв, А.Н. Леонтьєв, В.О. Петровський, Л.С. Рубінштейн і ін.); 

оптимального сполучення форм діяльності (Й.Я. Лернер, М.І.Махмутов й  ін.); єдності 

діяльності й спілкування (Л.П. Буєва, А.В. Мудрик і ін.). Філософський аспект 

проблеми активізації навчально-пізнавальної діяльності представлений у роботах В.Г. 

Афанасьєва, Л.Н. Когана, Н.Э. Майна, В.К. Мордковича, В.А. Ядова й ін. Психологічні 

аспекти проблеми висвітлюються в роботах К.А. Абульханової-Славскої, Б.М. Ананьєва, 

Д.Н. Богоявленського, Л.С. Виготського, П.Я. Гальперіна, В.А. Крутецького, Ю.Н. 

Кулюткіна, А.Н. Леонтьєва, С.Л. Рубінштейна, Н.Ф. Тализіної, Д.Б. Ельконіна й ін. 

Вивченню різних аспектів процесу активізації пізнавальної діяльності студентів 

присвячені також праці багатьох відомих педагогів і психологів: А.М. Алексюка, 

С.І. Архангельського, В.М. Вергасова, В.М. Володька, С.І. Зінов’єва, І.А. Зязюна, П.Г. 

Лузана, Н.Г. Ничкало, Р.А. Нізамова та інших.  

Формулювання цілей статті. на основі аналізу психолого-педагогічної літератури 

виокремити теоретико-методологічні підходи до трактування поняття «активізація 

навчально-пізнавальної діяльності». 

Результати дослідження. Проблема активізації пізнавальної діяльності підростаючого 

покоління й способів її організації в конкретному освітньому середовищі мають свою 

історію в теоретичному висвітленні й практичній реалізації.  

У загальному вигляді можна виділити три основних лінії, у межах яких проблема 

пізнавальної діяльності обговорюється представниками передової педагогічної думки 

протягом усього багатовікового існування людства. Значимість активного й самостійного 

оволодіння особистістю знаннями глибоко і всебічно обґрунтували ще давньогрецькі учені 

(Архит, Аристоксен, Сократ, Платон, Аристотель), які виходили з того, що розвиток людини 

як особистості може успішно відбуватися тільки в процесі активної пізнавальної діяльності, 

а розвиток його здібностей – шляхом самопізнання (Сократ). Подальший свій розвиток ці 

теоретичні положення одержали у працях Ф. Рабле, Т. Мора, Т. Кампанелли. Вони в епоху 

феодалізму, у розпал панування схоластики, догматизму й зубріння, призивали вчити учня 

активності, виховувати з нього вдумливого, всебічно і гармонійно розвинену людину. Для 

цього йому необхідно самостійно здобувати нові знання, самому «скуштувати плід 

пізнання», обрати шлях до істини. 

Цієї ж думки знайшли своє відбиття й зацікавлений відгук у педагогічних поглядах Ж.-

Ж. Руссо, Й.Г. Песталоцці, А. Дістервега, Г.С. Сковороди, Н.І. Новикова, К.Д. Ушинського й 

інших. Розроблені ними положення теорії саморозвитку і вчення про природовідповідність 

виховання перетворили принцип активності й самостійності в один з основних принципів 

дидактики. 

У працях А.В. Луначарського, С.Т. Шацького, Н.К. Крупської обґрунтована ідея про те, 

що успішне вирішення проблеми формування пізнавальної активності може бути здійснене 

за допомогою органічного зв'язку навчання з життям. У ранній період радянської педагогіки 

була запропонована теза про стимулювання навчально-пізнавальної діяльності, довіри до 

пізнавальних можливостей. У цей період з'являється низка досліджень (Б.В. Всесвятський, 

Б.Є. Райков та ін.), в яких структура навчально-пізнавальної діяльності є аналогічною 

структурі пізнавальної діяльності дослідника, ученого. Відповідно з'явилися спроби 

будувати весь процес навчання за типом дослідницької діяльності (Б.Є.Райков, І.М. Шульман 

та ін.). При цьому відбулася відмова від одержання готових знань. Відбувся розподіл 

діяльності на вищу творчу і нижчу відтворюючу. Такий розподіл зумовив зосередження 

уваги вчених-дидактів 60-х-80-х рр. на виділенні характеристик пізнавальної самостійності 
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та визначення структури пізнавальної діяльності (М.А. Данилов, Б.П. Йосипов, Н.Г. Дайрі, 

П.В. Гора, І.Я. Лернер, І.І. Малкін, В.Г. Разумовський, П.І. Підкасистий, та ін.). 

На сучасному етапі великої уваги активізації навчально-пізнавальної діяльності 

приділяють у своїх роботах такі педагоги й психологи, як Б.Г. Ананьєв, B.C. Ільїн, І.А. 

Зязюн, М.В. Кухарєв, В.І. Лозова, П.Г. Лузан, Н.Г. Ничкало й ін. Результати їх досліджень 

свідчать про спробу розглядати процес активізації навчально-пізнавальної діяльності 

інтегровано, як з дидактико-методологічного, так і з дидактико-психологічного напрямку. 

Для розкриття сутності поняття «активізація навчально-пізнавальної діяльності» 

розглянемо поняття «діяльність» з позицій лінгвістики, психології й філософії. 

Енциклопедичний словник наводить таке трактування поняття: «Діяльність – це специфічна 

людська форма ставлення до навколишнього світу, зміст якої становить його доцільну зміну 

й перетворення в інтересах людей. Діяльність містить у собі мету, засоби, результат і сам 

процес ...» [8, с.386]. 

Філософське тлумачення: «Діяльність – специфічна форма активного ставлення до 

навколишнього світу, зміст якого становить його доцільну зміну й перетворення в інтересах 

людей. Діяльність людини припускає певне протистояння суб'єкта й об'єкта діяльності: 

людина протиставляє собі об'єкт діяльності як матеріал, що повинен одержати нову форму й 

властивості, перетворитися з матеріалу в предмет і продукт діяльності ..." [10, с.160]. 

Одне із психологічних тлумачень категорії «діяльність» наводить Л.М. Фрідман: «Під 

діяльністю розуміється активність суб'єкта, спрямована на зміну світовиробництва або 

створення певного об’єктивованого продукту матеріальної або духовної культури. Діяльність 

людини виступає спочатку як практична, матеріальна діяльність. Потім з неї виділяється 

діяльність теоретична. Усіляка діяльність складається з ряду актів дій або вчинків, 

заснованих на тих або інших спонуканнях або мотивах і спрямованих на певну мету 

(потребу). ... Діяльність суб'єкта завжди пов'язана з певною потребою. Будучи вираженням 

потреби суб'єкта в чому-небудь, потреба викликає його пошукову активність ...» [11, с.171]. 

Установлено ряд загальних закономірностей при формуванні й функціонуванні 

діяльності людини: кожний вид діяльності має свою закінчену структуру, пов'язану з 

виникненням, розвитком і розпадом; структурні компоненти діяльності можуть мінятися 

місцями в міру розвитку структури, перетворюючись один в одного; існує взаємозв'язок 

різних видів діяльності та їхній взаємний перехід (навчальна в ігрову, ігрова в навчальну); 

діяльність спочатку виникає у формі взаємодії людей (трансакцій), що використовують 

матеріальні й ідеальні засоби для інформаційного обміну. На цій основі формується 

діяльність окремого учня/студента, що спирається на образи, відчуття й поняття. 

У кожному із наведених визначень діяльності присутній такий аспект прояву діяльності 

як активність. Розглянемо це поняття стосовно процесу пізнання. 

Аналіз досліджень видів активності показав різноманіття авторських рішень залежно 

від критерію класифікації: за формою взаємодії людини з навколишньою дійсністю 

виділяють суспільно-політичну, соціальну, комунікативну активність; за видами діяльності – 

навчальну, практичну, творчу, ігрову, спортивну активність; за специфікою когнітивної 

діяльності – пізнавальну, інтелектуальну, розумову, творчу активність. При цьому 

пізнавальну активність часто ототожнюють із вищезгаданими видами активності, 

діагностуючи через творчість, ініціативу або швидкість розумових операцій [2, с.18]. 

Досить повне визначення «активності» наводить Е.А. Красновський. Активність 

учня/студента – це й "пусковий механізм" і результат процесу навчання. У ролі "пускового 

механізму" активність – це прояв усіх сторін особистості: потреба нового, прагнення до 

лідерства, радість пізнання (потребно-мотиваційна сторона особистості), це й установка на 

розв’язання пізнавальних протиріч, навчальних і побутових проблем (операційно-

пізнавальна сторона), це й готовність до вирішення завдань (морально-вольова сторона) [3, 

с.35]. Це трактування подається з позицій дидактико-психологічного напрямку й цікаве тим, 

що наводить структуру взаємодії викладач-студент. У цій взаємодії І.Ю. Сіроусов виділяє 

три сфери особистості викладача й студента, в яких відбувається первинний контакт: 
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мотиваційно-настановчу; операційно-орієнтовну, операційно-інформаційну; емоційну сфери 

особистості. 

Р.А. Нізамов розглядає пізнавальну активність як ініціативну дію особистості, 

спрямовану на проникнення у внутрішню сутність досліджуваних явищ, процесів, об'єктів [5, 

с.15]. 

Г.В. Сирота вважає, що пізнавальна активність – це активність, спрямована на пізнання 

навколишнього світу, фізіологічною основою якого є орієнтовний рефлекс, що народжує 

пізнавальну потребу, яка реалізується в пошуковій, дослідницькій діяльності [7, с.16]. 

Співвідношення понять «діяльність» і «активність» розглядається П.Я. Гальперіним. 

Він вважає, що дії, які керуються суб'єктом на основі орієнтування в плані образа, є актами 

поведінки, а там, де немає орієнтування дій на основі образа, немає й поведінки, там є тільки 

реакція організму (автоматизм). Якщо опору задоволенню потреби немає взагалі, то не 

потрібні ні орієнтування, ні діяльність. Коли ж неможливо автоматично задовольнити 

потребу через соціальний і предметний опір, виникає необхідність активного орієнтування, 

діяльності [1, с.123-125]. 

Дидактико-методологічний підхід до категорії "пізнавальна діяльність" розкриває Г.І. 

Щукіна. Вона розглядає проблему активізації навчально-пізнавальної діяльності як проблему 

необхідності здійснення під час навчання процесу, спрямованого на посилену спільну 

навчально-пізнавальну діяльність викладача і студента (взаємодія), на спонукання до її 

енергійного, цілеспрямованого здійснення, на подолання інерції; пасивних і стереотипних 

форм викладання й навчання [12, с.36]. Автор вважає, що поняття "активізація пізнавальної 

діяльності" відноситься до діяльності викладача в навчальному процесі, а поняття "активна 

пізнавальна діяльність" - до діяльності студента в дидактичному процесі. 

Цей підхід досить повно відбиває сутність поняття «активізація навчально-пізнавальної 

діяльності» з педагогічної точки зору. Вихідним положенням у ньому є закономірний зв'язок 

діяльності викладача й діяльності студента в педагогічному процесі. Цей взаємозв'язок 

визначається багатьма зовнішніми й внутрішніми факторами: метою, змістом і характером 

навчання, методами навчання, реальними можливостями середовища навчання й вікових 

особливостей студента. 

Отже, поняття «активізація навчально-пізнавальної діяльності» стосується діяльності 

викладача в навчальному процесі, а поняття «активна пізнавальна діяльність» – діяльності 

студента в дидактичному процесі.  

На підставі аналізу досліджень пізнавальної активності в психологічних роботах Т.А. 

Гусєва виокремлює три умовних напрямки: когнітивно-пошуковий, інтегративно-

уніфікований і цілісний. У межах когнитивно-пошукового напрямку центром пізнавальної 

активності  є внутрішні розумові процеси пошуку й зовнішні поведінкові пошукові дії. 

Інтегративно-уніфікований напрямок відзначається в роботах дослідників, що тяжіють до 

інтеграції видів активності, що розглядають їх у сукупності якихось узагальнених 

характеристик. Цілісне дослідження пізнавальної активності як особистісної властивості 

автори позиціонують з показниками ініціативності, самостійності, самодіяльності, 

саморегуляції, волі, цілеспрямованості, як кількісну і якісну характеристику пізнавальної 

діяльності особистості з акцентом на ініціативних діях, як сукупність змістовних, 

динамічних і продуктивних характеристик, що проявляються у швидкості виконання 

завдань, ініціативності, продуктивності. Психологічне трактування пізнавальної активності, 

на думку дослідниці, у своїй основі спирається на провідне положення А.Ф. Лазурського про 

активність як міру стійкості об’єкта до навколишніх впливів і як міру впливу на навколишнє 

середовище. У зв’язку з цим пізнавальну активність дослідниця трактує як особливу 

властивість суб’єкта пізнання, що характеризує міру його чутливості до впливів 

інформаційного соціуму та об’єктів пізнання [2].  

П.Г. Лузан вважає, що навчально-пізнавальна активність, по-перше, формується і 

проявляється у навчально-пізнавальній діяльності, є її якісною характеристикою. По-друге, 

активність особистості у навчально-пізнавальній діяльності характеризується особливим 
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психічним станом, який може трансформуватися в певні психічні структури і набувати якості 

рис особистості. По-третє конкретні прояви активності людини мають суто кількісні та якісні 

характеристики [4, с.32].  

На основі теоретичного аналізу О.Є. Олексюк конкретизувала смислові значення 

поняття “активізація”, яке розуміється: а) як система зовнішніх дій, яка сприяє підвищенню 

рівня активності і якості певної діяльності, тут зміст поняття збігається з поняттям 

педагогічного стимулювання; б) як стан, у якому знаходиться суб'єкт діяльності і який 

характеризується зростанням активності; тут зміст поняття дещо збігається з мотивацією 

обумовленої діяльності; в) як мета навчального процесу, яка переслідує завдання переводу 

енергії зовнішнього впливу у внутрішню самодетермінованість [6]. Дослідниця також 

наводить власне визначення поняття активізації пізнавальної діяльності студентів: «…з 

одного боку, це якісний рівень діяльності студента, якому притаманна певна система ознак 

(самодетермінованих проявів активності); з іншого – це цілеспрямоване керування процесом 

пізнання студентів шляхом створення оптимальних психолого-педагогічних умов, 

підпорядковане меті професійної підготовки, яке спрямоване на формування внутрішніх 

мотивів та цілей пізнавальної діяльності; ефективне засвоєння нових знань і здобуття 

навичок їх практичного застосування» [6, с.8]. На нашу думку, авторка у першій частині 

визначення невиправдано ототожнює поняття «активізація», означаючи його як рівень 

діяльності, з поняттям «активність». 

Висновки. Отже, проблема активізації пізнавальної діяльності, розвитку самостійності 

й творчості студентів залишається однією з актуальних завдань педагогіки в умовах сучасної 

вищої освіти. Сучасна орієнтація освіти на формування компетенції як готовності й здатності 

людини до діяльності й спілкування передбачає створення дидактичних і психологічних 

умов, у яких студент може проявити не тільки інтелектуальну й пізнавальну активність, але й 

особистісну позицію, індивідуальність, виразити себе як суб'єкт навчання.  

Здійснені спроби теоретичного аналізу поняття «активізація навчально-пізнавальної 

діяльності» не претендують на вичерпність, оскільки перспективними залишаються 

проблеми вироблення єдиного підходу до трактування означеного поняття. 
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СОЦІАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ ОФІЦЕРА ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ 

 
Обґрунтовується концепція соціальної комунікації офіцера внутрішніх військ України як 

чинника успішного виконання його соціальних функцій та завдань по підтриманню і збереженню 

громадського порядку і безпеки. Аналізуються базові вміння соціальної комунікації офіцера 

внутрішніх військ України. 

Ключові слова: соціальна комунікація, офіцер внутрішніх військ,  уміння і навички. 

 

Обосновывается концепция социальной коммуникации офицера внутренних войск 

Украины как фактора успешного исполнения его социальных функций и заданий по 

поддержанию и сохранению общественного порядка и безопасности. Анализируются базовые 

умения социальной коммуникации офицера внутренних войск Украины.  

Ключевые слова: социальная коммуникация, офицер внутренних войск, умения и навыки. 

 

The conception of the social officer’s communication of the Interior Troops of Ukraine as a factor 

of the successful fulfillment his social functions and tasks according support and keeping of the civil 

order and safety is examined. The basic skills of the social officer’s communication in the Interior Troops 

of Ukraine are analyzed. 

Ke words: social communication, officer of the Interior Troops, skills. 

 

Вступ. Тенденції, що притаманні українському суспільству на сучасному етапі 

розвитку, не можуть не впливати на формування соціально орієнтованих умінь офіцера 

внутрішніх військ, що визначаються соціальним підходом до їхньої професійної підготовки. 

Соціальне виховання становиться особистісною рисою, яке відображає усвідомлення 

індивідом своїх прав і обов'язків по відношенню до країни, громади, законів і норм життя, 

піклування про благополуччя своєї держави, збереження людської цивілізації реальними 

діями згідно власних переконань і цінностей. Зазначене формує в них орієнтацію в 

соціальній та політичній ситуаціях, розуміння соціальних процесів і явищ, визнання і захист 

суспільних цінностей, реалізацію громадянських цінностей та цілей, вирішення конфліктів 

будь-якого характеру, знаходження компромісних рішень, толерантне ставлення до різних 

світоглядних переконань. Проте мова йде не тільки про озброєння офіцера соціальними 

знаннями, а й знаннями соціальної комунікації, що дозволять взаємодіяти з різними людьми, 

регулювати ці відношення, реалізовувати рівноправні діалоги, вести переговори тощо.  

На сьогодні проблема соціальної комунікації, як професійної зброї, необхідної умови 

«інструментального» супроводу та координації формування адекватної емоційно-образної та 

когнітивної основи виконання офіцером внутрішніх військ України своїх соціальних функцій 

знаходить свої перші відображення у наукових дослідженнях (Л.М. Пелепейченко). Це 

доводить, що зазначене питання у сфері підготовки майбутніх офіцерів внутрішніх військ ще 

не отримало належної уваги. На думку військових, дисципліни, які формують соціальні 

якості, мало у чому сприяють становленню майбутнього військового фахівця, що заважає 

ґрунтовному аналізу та вичерпному дослідженню окресленої проблематики. Таке стан 

дослідженості питання визначило мету даної статті: схарактеризувати особливості 

соціальної комунікації офіцера внутрішніх військ України.  

Уміння соціальної комунікації майбутніх офіцерів внутрішніх військ потребує ясного 

розуміння, чим воно є і чим може бути. Для цього необхідно знати його визначальні 

особливості, характерні вміння, фундаментальні умови, що його уможливлюють. Проте, 

передусім, потрібно визначити суть термінологічного апарату соціальної комунікації, яке 

похідне від поняття «соціальний» і «комунікація».  

Отже, «соціальний»: пов'язаний із життям і стосунками людей у суспільстві [3]; той, що 

реорганізує суспільні відносини у суспільстві або пов'язаний з певною суспільною групою чи 

класом [3].  
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Серед різноманітності визначень дефініції комунікації (Н. Арутюнова, Ю. Габермас, 

І. Зимня, М. Каган, Е. Клюев, Н. Луман, Г. Почепцов, Ю. Ханін та інші) найбільш слушними, 

з точки зору нашого дослідження, є: дефініція А. Соколова, де автор наголошує на тому, що 

комунікація – це спосіб формування особистості, оскільки тільки в процесі взаємодії з 

іншими відбувається соціалізація індивіда [11]; характеристика Н. Лумана, який зазначає, що 

комунікація є особливою функцією соціальної системи, за допомогою якої і відбувається її 

самовідтворення та саморегуляція [6]; визначення Ю. Габермаса, в якому науковець 

тлумачить зазначене поняття як форму соціальної інтеракції, де наміри дії різних учасників 

координуються на підставі обміну мовними актами, що орієнтує на досягнення розуміння. 

Акт розуміння характеризується спробою розкодувати значення усієї інформації, що 

надає їй глибину або підтекст. Декодування інформації поєднує в межах прогнозування 

соціальні реалії з описовою, пояснювальною, прогностичною та практичною функціями, 

крім того, декодування має психологічні, логічні, технічні, соціально-політичні та інші 

аспекти. Інтерпретація інформації пов’язана з виявленням проблемних ситуацій, аналізом їх 

розвитку в ретроспективі з метою дослідження варіантів ймовірного розвитку цих ситуацій у 

майбутньому з урахуванням зовнішніх чинників і внутрішніх закономірностей. Вона 

передбачає розгорнуту рефлексію власних контекстів та інтерпретаційних схем, зрештою, 

отримує форму тлумачення, прогнозує шляхи реалізації проблемних ситуацій, наприклад, 

розміри можливих негативних чи позитивних наслідків висловлених суджень тощо. Як 

тільки сформувалося судження відносно якоїсь ситуації, воно підлягає відкритій критиці, за 

допомогою якої відбувається знаходження помилок при розв’язанні проблеми.  

Більшість ситуацій розуміння і спілкування прості, але вони складаються з великої 

кількості операцій. Ці операції пов’язані з рішенням складних підзавдань (короткочасове 

запам’ятовування, пошук у пам’яті тощо), які, у свою чергу, пов’язані з головним завданням 

– виділенням значення як окремих слів, так й змісту інформації в цілому. Коли мова йде про 

розуміння інформації, то мається на увазі комунікативне розуміння, яке вивчається наукою 

герменевтикою – теорією загального розуміння людської особливості, процесів, які 

відбуваються в суспільстві, що її оточує, та світі загалом. Ця теорія досліджує характер 

сучасної комунікації, інтерпретації та тлумачення різного роду інформації.  

У концепції Фрідріха Шлейермахера герменевтика розуміється як мистецтво осягнення 

чужої індивідуальності, вивчення проблеми розуміння та інтерпретації реальності, 

особистого досвіду, що з'ясовує вплив дійсності на поведінку людини, її розвиток і дії як 

відповідального громадянина в комунікативній функції.  

У теорії мовної комунікації поняття комунікації традиційно полягає у мовній взаємодії 

учасників, встановленні між ними контакту з метою передачі інформації, обміну 

інформацією або мовного впливу, досягнення адекватного розуміння послання [9]. 

Комунікативне розуміння може мати три форми: (І) поєднання комунікативного розуміння з 

пізнавальним і утворення комунікативного пізнання; (ІІ) нерозуміння глибинного змісту 

повідомлення, а обмеження комунікативним сприйняттям; (ІІІ) відсутність розуміння навіть 

поверхневого змісту, що призводить до формування псевдокомунікації (руху матеріальної 

оболонки знаків) [11]. 

Для уникнення подібного у процесі комунікації варто спиратися на чотири «максими» 

принципу комунікативності: 

– «максима інформативності, або кількості» – необхідно бути інформативним 

настільки, наскільки це потрібно;  

– «максима істинності, або якості» – не стверджуй того, що є неправда, або для цього 

немає доказів;  

– «максима релевантності, або відношення» – намагайся, щоб твій внесок був 

відповідним меті обговорення; 

– «максима ясності, або засобу викладення» – необхідно бути зрозумілим, варто 

уникати незрозумілих слів і формулювань, багатозначності та безладу в мові [4].  
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Передача інформації може відбуватися за допомогою монологічної (передача 

інформації від організатора спілкування до отримувача інформації); діалогічної (взаємодія та 

взаємна активність суб’єктів спілкування) та полілогічної (організація багатостороннього 

спілкування, яке носить характер боротьби за оволодіння комунікативною ініціативою) 

комунікативних форм. 

Основами процесу передачі інформації в комунікації є мовна (теорії Р. Бенедикта, 

Ф. Боаса, Е. Дюркгейма, Г. Зимеля, Т. Парсонса та інших), комунікативна (І. Білодід, 

І. Голуб, Т. Панько, О. Пономарів, Д. Розенталь та інші) та соціальна (О. Апель, 

Ю. Габермас, В. Кульман, П. Сорокін, К. Ясперс та інші). Для того щоб офіцер внутрішніх 

військ говорив правильно, йому необхідно опанувати відповідним фонетико-стилістичним, 

граматико-стилістичним, лексико-стилістичним, синтаксико-стилістичним рівнем, 

стилістичним рівнем надфразової єдності та стилістичним рівнем інтонаційного контуру. 

Проте, як засвідчує практика, той, хто виступає публічно, часто не вміє публічно 

виголошувати текст, спонтанно включатися до розмови і підтримувати її. Особливу 

занепокоєність викликає убогість словника. Саме тому важливо активно розвивати мовлення 

і мислення офіцерів.  

Іван Рижський ще у 1825 році в роботі «О военном красноречии» приділяв особливу 

увагу формуванню мовленнєвих умінь офіцерів і відзначав важливість виразності, 

яскравості, емоційності, логічності мови, відсутності в ній неінформативних слів [10]. Отже, 

мовна основа, якою можна оволодіти за допомогою теоретичного вивчення мови (бесіда, 

повідомлення, робота з інформацією), теоретико-практичного вивчення мови (оволодіння 

фонетичними, граматичними, орфографічними, лексичними, стилістичними знаннями, 

методом контролю з елементами корекції мовлення) та практично збагатити мову за рахунок 

активного мовленнєвого спілкування, копіювання мовленнєвих зразків [5], сприяє 

оволодінню відповідним лексичним матеріалом, навичками словотворення та побудови 

речень. Як засіб спілкування і передачі інформації вона має свої особливості використання, 

що залежать від мовної ситуації і визначаються культурою мовлення.  

Однак знання слів і граматичних правил недостатньо для ефективної комунікації, тому 

важливим є визначення характеру відношень між опонентами, мети спілкування (знання 

структури і особливостей ведення діалогу, які ґрунтуються на: виникненні внутрішньої 

особистісної активності; виникненні бажання висловитися з приводу обговорюваної 

проблеми на базі заданої інформації; продукуванні нової ідеї або ситуації завдяки 

внутрішньому діалогу особистості; формулюванні судження та підборі лексичних одиниць 

для нього; озвученні цього судження).  

Комунікативна основа дозволяє орієнтуватися на вивчення засобів спілкування, 

використання вербальних і невербальних комунікативних стратегій з метою посилення 

риторичного ефекту мовного повідомлення або паузи в комунікативній ситуації. Вона 

передбачає поняття мовленнєвої компетенції, яка на сьогодні є однією з провідних 

характеристик самодостатності особистості. Поняття культури мовлення охоплює не тільки 

правильність мовлення (володіння літературними нормами, що сприймаються як „ідеал”) та 

майстерність мовлення (дотримання норм літературної мови, вміння обирати з існуючих 

варіантів найбільш точний щодо змісту, стилістично і ситуативно доречний, виразний тощо), 

правильно обрані стратегії і тактики або моделі мовної поведінки, релевантні ситуації, 

забезпечують успіх комунікації, а відтак і успіх виконання своїх соціальних функцій [9].  

За допомогою соціальної основи відбувається вплив комунікації на розвиток суспільних 

відносин [2].  

Як опосередковану та доцільну взаємодію суб’єктів А. Соколов розмежовує 

комунікацію на матеріальну (транспортна, міграція населення тощо), генетичну (біологічна 

видова), психічну (автокомунікація) та соціальну (суспільну). Останні три типи автор називає 

значеннєвими, що пов’язані між собою через людину, особистість, тобто суб’єкта соціальної 

комунікації [11].  
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Проблема соціальної комунікації останнім часом стала предметом досліджень різних 

наук, наприклад: соціології (П. Сорокін, Г. Почепцов, Г. Тард, Г. Щедровицкий та інші), 

психології (Г. Блумер, В. Вундт, Г. Лебон, Дж. Мід, X. Штейнталь, та інші), де аналізуються 

проблеми взаємозв’язку комунікації з соціальними явищами. Та найбільш значущі 

теоретичні положення представлені у концепціях Л. Виготського про комплексний характер 

взаємодії чинників соціальної ситуації. Таке положення речей зумовило відсутність 

однозначності визначення соціальної комунікації у науковій літературі. Однак існуючі 

дефініції не протирічать одна одній, а демонструють багатогранність і поліфункціональність 

цього поняття. Причинами невизначеності дефініцій і кордонів зазначеної категорії можна 

назвати, з однієї сторони, самостійність її складових, з іншої – сукупність особистісних 

якостей, типи поведінки, індивідуалізацію протікання комунікативного акту [2].  

Так І. Манкевич наголошує, що суть феномену соціальної комунікації виявляється на 

різних рівнях соціально-комунікаційного впливу: макро (масові), міді (соціально-групові), 

мікро (міжособистісні). У рамках зазначеної концепції термін «соціальна комунікація» 

розглядається автором дескриптором, тобто представником групи умовно еквівалентних 

лексичних одиниць, до складу якої логічно входять такі поняття як соціокультурна та 

міжкультурна комунікація. У такому інтерпретуванні соціальної комунікації виділяються 

проблемно-тематичні блоки: культурологія (комунікація та інформація, соціальна 

комунікація як феномен культури, тезаурус соціальної комунікації); соціальна пам'ять і 

соціально-комунікаційна діяльність; семантика і семіотика соціальної комунікації; її 

еволюція (культурогенез і комунікаційні потреби суспільства, комунікаційна культура та 

історичні типи соціальної комунікації); її типологія відповідно до різних підґрунтів 

розділення (суб’єкти та сфери функціонування соціальної комунікації, канали, методи, 

засоби тощо). 

Науковець стверджує, що соціально-комунікативна діяльність реалізується у формі 

управління, яке виражається через цілеспрямований вплив комуніканта на реципієнта, 

імітування, що розкривається у запозиченні образів поведінки, стилів спілкування та діалогу 

рівноправних партнерів, в основі якого лежить роздвоєння одного цілого: соціального та 

індивідуально-особистісного, раціонального та ірраціонального, когнітивного та 

перцептивного [6].  

А. Соколов тлумачить соціальну комунікацію як рух змістів у соціальному часі та 

просторі й характеризує її види за: 1) характером аудиторії: міжособистісна 

(індивідуалізована); спеціалізована (групова); масова; 2) джерелом повідомлення: офіціальна 

(формальна); неформальна; 3) каналом передачі: вербальна; невербальна [11]. 

Формування вмінь соціальної комунікації відбувається, перш за все, завдяки 

поінформованості особистості з питань функціонування та розвитку демократичного 

суспільства, здатності застосовувати отримані знання за умов сучасного суспільного життя. 

Ця здатність досягається завдяки опануванням необхідних умінь для компетентної участі в 

громадсько-політичному житті країни. На нашу думку, зазначене варто розглядати з точки 

зору синергетичного підходу (Ю. Богуцький, О. Бріжатий, А. Євтодюк, Г. Нестеренко, 

О. Остапчук, В. Пазенюк, І. Пригожин, В. Цикін, Ю. Шаронін, В. Шейко та інші), що 

знаходиться у фокусі дисциплін суспільно-гуманітарного циклу (міждисциплінарних 

контекстів філософії, психології, соціології, культурології тощо). Гуманітарні науки тісно 

пов’язані з людством, суспільством, свідомістю, тобто в процесі вивчення предметів 

суспільно-гуманітарного циклу майбутній офіцер внутрішніх військ засвоює відповідну 

систему знань, норм і цінностей, які є підґрунтям подальшого його функціонування як 

повноправного члена громади. Синергетика розглядається як засіб формування нового 

погляду людини на світ і на себе у цьому світі, нового понятійного устрою мислення, 

ставлення до життя, дієвої життєвої позиції. Кожна особистість намагається активно 

«вбудовувати» себе в соціум і знаходити свою «когнітивну нішу», що сприяє уявленню 

суб'єкта про себе, про системи як особистісних цінностей, так і колективних, про ситуації, в 

яких індивід повинен нести моральну відповідальність за свій вчинок і прийняте рішення 
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Людина, яка мислить синергетично, характеризується здатною сполучати різні когнітивні 

стратегії, передбачати можливість альтернатив, тобто, зміни темпу розвитку подій та переходу 

від однієї складної системи до іншої. Вирішальною ознакою такої розумової здатності 

особистості є критичність до власних формулювань, що полягає в утворенні нового образу 

«відкритої філософії» та «відкритої раціональності». Синергетичний характер існування людини 

вимагає здатності до кардинальної самозміни, переродженню, в гуманістичному смислі – 

піднесення над самим собою. Синергетичне мислення веде людину до організації 

інформаційного суспільства зі стійкою розвинутою самоосвітньою самоорганізованою 

соціоприродною системою, воно тісно пов’язане з навколишнім світом, і, передусім, його 

розумінням. Дедалі частіше виникають ситуації, коли розуміння виступає найважливішим 

фактом духовного життя індивіда, що дозволяє особистості розуміти свій внутрішній світ за 

допомогою самоспостереження, а внутрішній світ іншої людини – засобом усування, вживання, 

співпереживання. 

Отже, важливим компонентом ефективної соціальної комунікації офіцера внутрішніх 

військ є таке мислення (К. Абульханова, Є. Волков, Д. Майерс, О. Прямікова та інші), яке 

пояснює проблеми реальності та оцінює їх відносно індивіда. Сучасні реальності вимагають 

від індивіда активного мислення, яке пов’язане з дією, і формують його соціальні 

компетентності. Скоріш за все варто говорити  про необхідність такого самостійного 

критичного мислення, яке б протистояло впливу різних сфер життя суспільства на 

особистість.  

Сучасні науковці, педагоги, політичні діячі багатьох країн світу доводять значущість 

критичного мислення (А. Бутенко, Д. Клустер, О.Тягло, Є. Ходос та інші) для успішного 

функціонування сучасної людини в суспільно-професійній діяльності. Поряд з відомими 

функціями критичного мислення: (1) стимулювання (формулювання нових пропозицій у 

судженнях і рішеннях); 2) коригування (уточнення інформації на основі критичного аналізу); 

3) прогнозування (визначення у попередньому аналізі перебігу та результатів діяльності); 4) 

оцінно-перевірочній (пізнавальна діяльність, що спрямована на контроль істинності знань) 

варто виокремити соціально-особистісну функцію, яка передбачає реалізацію громадянських 

цінностей та цілей, і за умов втрати людиною екзистенційних цінностей набуває нового 

значення для соціального функціонування офіцера внутрішніх військ. 

Навчання особистості в атмосфері критичного мислення сприятиме формуванню у неї 

активної громадянської позиції, толерантності, адекватної самооцінки, вміння 

співпрацювати, спілкуватися, добирати й оцінювати інформацію тощо. Ідеальне критичне 

мислення дозволяє гнучко мислити, бути справедливим в оцінюванні, розсудливим у 

судженнях, виясняти причини і вирішувати складні питання. Воно є особливим видом 

соціальної практики та основою для продуктивного оволодіння особистістю низкою 

соціальних функцій. Такого типу мислення дозволить не тікати від проблем, а вирішувати їх, 

діяти у суперечливому суспільстві, що постійно змінюється.    

Отже критичне мислення сприяє розвитку когнітивно-інтелектуальної та 

комунікативно-діяльнісної сфери офіцера внутрішніх військ, яка тісно переплітається з його 

соціально-психологічною поведінкою, і характеризується рисами, що проявляються в 

самостійності взаємовідносин з іншими, здатності бачити себе зі сторони, тим самим 

приборкувати свій егоїзм і поступово наближатися до самокорекції. Завдяки засвоєнню 

методології самокорекції індивід становиться критично мислячою особистістю, яка відкрита 

для самовдосконалення і свідомо використовує критерії при виробленні практичних суджень 

Визначено, що найбільш релевантними комплексами формування і розвитку вмінь і 

навичок соціальної комунікації офіцера внутрішніх військ є активні методи навчання, що 

передбачають моделювання ситуацій, які забезпечують багатопозиційність комунікативного 

процесу: міжособистісне сприйняття та оцінку ситуації (перцептивний компонент); 

самоаналіз і самооцінку своєї поведінки у процесі спілкування (рефлексивний та 

поведінковий компонент). Успішність соціального комунікативного процесу залежить від 

знань офіцерів репертуару комунікативних умінь в області прогнозування, планування і 
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реалізації спілкування, що засноване на прагматиці мови, вмінні стереотипно і творчо 

виражати інтенції, застосовувати адекватні цілі, стратегії і тактики [1]. Викладемо зазначене 

наступним чином: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Підводячи підсумок, зауважимо, що вихідними критеріями соціально комунікативних 

умінь офіцера внутрішніх військ є:  

 встановлення соціальних контактів; 

 прогнозування розвитку соціальних ситуацій; 

 здійснення впливу на оточуючих засобами інформування, переконання, створення 

прикладу, підкріплення позицій; 

 переборювання перепон у соціально зорієнтованому спілкуванні; 

 побудова інтерактивної комунікації через формування згоди, узгоджених дій, 

координацію завдань та кооперацію зусиль, рішення проблем і протиріч; 

 прийняття участі у демократичних відносинах, ведення діалогу; 

 організація спілкування з урахуванням реальної соціальної ситуації; 

 формування критичного мислення. 

Перспективою дослідження може стати вивчення проблеми критичного мислення як 

ефективного засобу формування вмінь соціальної комунікації. 
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МЕТОДИЧНІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ  

 
Проаналізовано зміст поняття «професійна компетентність соціального педагога», 

означено шляхи формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів. 

Ключові слова: професійна компетентність, соціальний педагог, зміст підготовки.  

 

Проанализировано содержание понятия «профессиональная компетентность социального 

педагога», обозначены пути формирования профессиональной компетентности будущих 

социальных педагогов. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, социальный педагог, содержание 

подготовки. 

 

Analyzed the content of "professional competence of social pedagogue" and main ways for the 

formation of professional competence of social pedagogues. 

Keywords: professional competence, social teacher, maintenance of preparation. 

 

Вступ. Рівень підготовки майбутніх соціальних педагогів як  висококваліфікованих 

фахівців, які покликані розв’язувати безліч соціальних проблем, залежить не тільки від 

організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі, але й від рівня 

професійної готовності випускників до роботи у різних соціальних закладах. Важливою 

передумовою формування такої готовності є формування професійної компетентності. 

Актуальність проблеми «компетентності» у психолого-педагогічній науці та практиці 

зумовлена ідеєю виховання компетентної людини та працівника, який володіє 

професіоналізмом, високими моральними якостями, а також уміє діяти адекватно у 

відповідних ситуаціях, застосовуючи фахові знання і беручи на себе відповідальність за 

певну діяльність. 

Вивченням питання професійної компетентності викладачів ВНЗ переймалася Л. 

Шовкун [12]. Професійна компетентність як один із аспектів підготовки соціального 

педагога в Австрії розглядається у дисертаційному дослідженні О. Павлішак [7]. 

Формування професійної компетентності фахівця соціальної роботи розглядав В.А. Дєгтєрєв 

[3]. Але, поряд із досягнутим, потрібно зазначити, що проблеми професійної компетентності 

соціальних педагогів/працівників на сьогоднішній день висвітлені недостатньо в науковій 

літературі. 

Отже, метою нашої роботи є теоретичний аналіз різних підходів щодо означення змісту 

поняття «професійна компетентність», окреслення шляхів формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних педагогів в умовах ВНЗ.  

Розглядаючи питання професійної компетентності слід звернутися до понять 

«компетентність» та «компетенція», які часто вживаються як взаємозамінні поняття, але при 

цьому мають різне значення. 

У словниках «компетенція» (лат. сompetentia – узгодженість, поєднання) розглядається 

як коло питань, у яких певна людина володіє досвідом, або добре обізнана: 1) коло 

повноважень (прав і обов'язків) будь-якої організації, закладу чи посадової особи; коло 

питань, у яких дана особа має певні знання, досвід [11, с. 112]; 2) коло питань, в яких хтось 

добре обізнаний [6, с. 234]; 3) відчужена від суб'єкта, наперед задана соціальна норма 

(вимога) до освітньої підготовки учня, необхідна для його якісної продуктивної діяльності в 

певній сфері, тобто соціально закріплений результат [2, с. 409]. 

Результатом набуття компетенцій є компетентність, яка, на відміну від компетенції 

передбачає особистісну характеристику, ставлення до предмета діяльності. Компетенції 
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можуть бути виведені як результат вимоги до засвоєння учнями (студентами) сукупності 

знань, якостей особистості, яка діє в соціумі [2, с. 409]. 

Вивчення проблеми професійної компетентності показало її неоднозначність у сучасній 

педагогічній науці. Так, дослідниця І. Зимня зазначає, що це якість особистості, яка 

грунтується на знаннях, інтелектуально й особистісно обумовленому досвіді соціально-

професійної життєдіяльності людини [4]. Як «...загальну здатність і готовність  особистості 

до фахової діяльності, яка грунтується на знаннях і досвіді, набутих завдяки навчанню та 

виробничій діяльності» розглядає це поняття П. Решетник [9, с. 164]. Компетентність є 

результатом набуття компетенції – зазначає С. Гончаренко [2, с. 409].  

Отже, професійну компетентність соціального педагога ми визначаємо як сукупність 

взаємопов’язаних якостей особистості, що передбачає досконале володіння теоретичними і 

практичними навичками, вміння застосовувати їх у процесі професійної діяльності, здатність 

творчо і нестандартно вирішувати проблеми клієнтів, нести відповідальність за наслідки 

своєї роботи і включає в себе професійне зростання шляхом постійного саморозвитку, 

самовдосконалення та самоосвіти. 

Проаналізувавши запропоновані науковцями [5; 8; 10] шляхи формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних педагогів в умовах ВНЗ, ми до головних відносимо 

наступні: зміст професійної підготовки, практику та систему підвищення кваліфікації.  

Питання наповненості змісту підготовки фахівців соціальної сфери у світовому 

контексті й нині є найважливішим й має включати глибокий аналіз стану сучасного 

соціального розвитку і формування вміння дати об'єктивну оцінку соціальній політиці, 

запропонувати альтернативні варіанти; чітке уявлення і класифікацію сучасних моделей, 

форм і методів самої практики соціальної роботи; власне педагогічний процес підготовки 

соціальних працівників; розробку теорій, концепцій, моделей і технологій, спрямованих на 

ефективне функціонування соціального працівника; розробку та реалізацію програм, що 

підвищують компетентність соціального працівника [8]. 

Головна відмінність практики від інших форм навчальної діяльності, у тому числі й 

навчально-професійної, майбутніх соціальних педагогів та працівників – це реалізація в 

реальних умовах професійної діяльності [5, с. 93-94]. Дослідники Г. Берлнер і М. Джонсон у 

формуванні професійної компетенції надають практиці найважливішу роль. Йдеться про 

розвивальну роль практики, якої не можна досягти за допомогою лише теоретичного аналізу. 

По-перше, практика закладає підвалини професійного досвіду, а по-друге, тільки під час 

практики у студентів починає розвиватися професійне самоусвідомлення, тобто ідентитет. 

Практика відображає професійну діяльність і сприяє розумінню процесу соціально-

педагогічної роботи загалом [7, с. 58]. 

Завдяки практиці, в силу зазначених вище особливостей, засвоєні в навчанні знання, 

уміння, навички виступають уже не як предмет навчальної діяльності, а як засіб діяльності 

професійної [5, с. 94]. 

У Національному університеті біоресурсів і природокористування України (НУБіП 

України) при підготовці соціальних педагогів у практиці виокремлюють такі етапи:  

підготовчий, основний, підсумковий, заключний. Практична підготовка майбутніх 

соціальних педагогів забезпечує поглиблення та закріплення знань студентів, а також 

формування комплексу умінь: комунікативних, організаторських, діагностичних, 

проектувальних, аналітичних. Основними принципами організації та проведення практик є: 

принцип зворотного зв’язку теоретичного навчання й практики, послідовності, наступності, 

поліфункціональності, перманентного включення студента в різноманітні види діяльності, 

партнерства, гнучкості [1].  

Третім шляхом формування професійної компетентності майбутніх соціальних 

педагогів в умовах ВНЗ є підвищення кваліфікації. Слід зазначити, що наразі відсутня 

відомча система підвищення кваліфікації соціальних працівників, існує тільки система 

підвищення кваліфікації на державній службі, а не на соціальній роботі. До того ж, 

підготовка фахівців із соціальної роботи в педагогічних та інших ВНЗ не є наступною за 
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змістом з Академією державного управління при Президентові України [10, с. 92]. Проте 

підвищення кваліфікації можливе завдяки різноманітним курсам та тренінгам підвищення 

кваліфікації. 

Для виявлення особливостей формування професійної компетентності майбутніх 

соціальних педагогів та визначення можливих шляхів її формування було здійснене 

емпіричне дослідження за допомогою методів опитування (бесіда, анкетування). Нами були 

опитані студенти 3-го та 4-го курсів спеціальності «Соціальна педагогіка» НУБіП України. З 

цією метою для дослідження використовувався адаптований варіант анкети, запропонований 

В. Дєгтєрєвим [3], питання якої ми умовно розбили на 4 смислові блоки: 1) з'ясування 

досвіду здійснення соціально-педагогічної діяльності; 2) виявлення особистісних якостей, 

притаманних соціальному педагогу; 3) наявність професійних намірів; 4) з'ясування 

обізнаності студентів зі змістом поняття «професійна компетентність». 

Вважаємо за доцільне більш докладно зупинитися на  аналізі відповідей студентів на 

запитання анкети. 

Відповідаючи на запитання першого блоку «Як давно Ви вирішили вступати на 

спеціальність «Соціальна педагогіка»?», більшість респондентів (38%) дали відповідь 

«безпосередньо перед вступом»; значна частина (35%) відповіли, що визначилися під час 

навчання у випускному класі. 13% опитаних відмічають, що потрапили на цю спеціальність 

випадково. Лише 13% зазначили, що визначилися стосовно майбутньої професії під час 

навчання у школі й зробили свій вибір свідомо. 

Відповіді на запитання «Чи цікавилися Ви до вступу у ВНЗ психологією, педагогікою, 

соціологією?» розділилися наступним чином: «так» відповіли 35% респондентів; «ні» – 30%; 

«частково» – 35%. Це говорить про те, що більшість вступників вибір майбутньої професії 

зробили неусвідомлено. 

На наступне запитання «Чи відвідували Ви факультативні заняття (курси соціально-

педагогічного напрямку)?» опитувані студенти відповіли: «так» – 17%; «ні» – 83%. Тобто 

можемо зазначити, що дуже малий відсоток студентів готувався до майбутньої професії. 

Високий рівень професійної спрямованості студентів відмічається при відповіді на 

запитання «Чи маєте Ви досвід роботи з дітьми та підлітками (у громадських організаціях, 

таборах відпочинку, в школі й т. п.)?». Його має переважна більшість – 65% студентів. 

З опитаних студентів 62% допомагали людям, що опинилися у важкій життєвій ситуації 

(дітям, інвалідам, пенсіонерам й т.п.), що свідчить про певний практичний досвід соціально-

педагогічної діяльності. 

Підготовку до майбутньої професійної діяльності та готовність її здійснювати показав 

розподіл студентів при відповіді на запитання «Чи працювали Ви волонтером (добровільний 

учасник соціально-педагогічної допомоги) в лікарні, дитячому будинку, притулку?»: «так» 

відповіли  65%; «ні» – 35%. 

Вважаємо доцільним розглянути відповіді на запитання 2-го блоку, що  були 

поставлені з метою виявлення особистісних якостей, притаманних соціальному педагогу і 

необхідних при виконанні майбутньої професійної діяльності. 

На запитання «Чи володієте Ви професійнимим якостями, що необхідні для досягнення 

ваших професійних цілей? Які?» відповіді розділилися наступним чином: 59% опитаних 

переконані у їх наявності, частково володіють ними 24% та 17% вважають, що такі якості 

особистості їм не притаманні. Серед рис, які найчастіше зазначали респонденти були: 

комунікабельність, толерантність, емпатійність, відповідальність, терпимість, гуманність. 

На запитання «Чи наявне у Вас уміння логічно мислити, приймати обдумані рішення?» 

72% респондентів відповіли «так»; «ні» і «частково» обрали по 14% студентів. 

Даючи відповідь на запитання «Чи лякають Вас труднощі майбутньої професійної 

діяльності?», більшість респондентів (48%) зазначили – «частково» в той час як «ні» 

відповіли 35%, «так» 17% опитаних. Отримані дані, на наш погляд, свідчать про незнання 

особливостей професійної діяльності соціального педагога, або ж про неусвідомлення 

великої відповідальності, що нині стоїть перед соціально-педагогічним працівником. 
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«Наполягти на своєму у вирішенні соціально-педагогічних проблем клієнтів» можуть 

62% респондентів. Не завжди впевнені у своїй правоті 31% студентів й 7% опитаних не 

вміють переконати клієнта у правильному виборі шляху розв'язання складних соціальних 

ситуацій. 

На запитання «Чи вмієте ви вибачати іншим помилки та хибні судження?» 42% 

зазначили «так»; 48% – «частково», і лише 10% зазначили «ні», що свідчить про вміння 

спілкуватися з колегами та клієнтами, комунікабельність. 

Однією із основних якостей, якою повинен володіти соціальний педагог є 

толерантність, наявність якої ми визначаємо ставлячи запитання «Чи можете Ви зрозуміти і 

прийняти чужу точку зору?». Відповідаючи на нього 72% опитаних зазначили «так», 21% – 

«частково», 7% – «ні». 

Наступний блок питань був спрямований на виявлення професійних намірів студентів і 

передбачав запитання переважно відкритого типу. 

Так, відповідаючи на запитання «Як Ви уявляєте собі роботу після закінчення 

навчального закладу за спеціальністю «Соціальний педагог»?», 21% опитуваних вказали, що 

пов’язують свою майбутню фахову діяльність із закладом соціально-педагогічного 

спрямування (соціальна служба, служби зайнятості, школи тощо). 21% хотіли б здійснювати 

допомогу конкретним категоріям населе. 14% переконані, що професія соціального педагога 

є «важкою, але цікавою» для них, а 3% опитуваних хочуть працювати викладачами у ВНЗ. 

На жаль, 41% студентів не уявляють своєї майбутньої роботи. 

Найпопулярнішими відповідями на запитання «Чи можете Ви назвати типові 

неприємності й труднощі роботи соціального педагога?» були:  недостатнє  матеріальне 

забезпечення (низька оплата праці) (30%); моральне навантаження, психологічне 

виснаження, професійне згорання (24%); важко знайти спільну мову з клієнтом (22%); 

різноманітні категорії населення з якими доводиться працювати (18%), й не змогли дати 

відповідь 6% опитаних. Такий розподіл свідчить про недостатній рівень сформованості 

професійної компетентності студентів. 

На запитання «В чому Ви вбачаєте сутність професійної діяльності соціального 

педагога?» отримано такі відповіді: у наданні допомоги соціально незахищеним верствам 

населення (70%); у роботі з людьми, що опинилися у важкій життєвій ситуації (16%); у 

гуманному ставленні до людей (7%); у виконанні інформаційної функції (ознайомлення 

населення з питаннями соціального захисту) (7%).   

При відповіді на запитання «Чи готові Ви здійснювати соціально-педагогічну 

діяльність з різними категоріями населення?» переважна більшість респондентів відповіла 

«так». Проте, додамо, що цю більшість представляли студенти 4-го курсу, а студенти 3-го 

відповілали переважно «ні» та «частково». Це свідчить про те, що на 4-му курсі у студентів 

рівень сформованості професійної компетентності значно вищий. У відсотковому 

відношенні відповіді на поставлене запитання розподілилися наступним чином: «так» обрали 

47% опитаних, «ні» – 16%, «частково» – 35%.  

Важливим фактором формування професійної компетентності соціального педагога є 

його професійна спрямованість та готовність працювати за обраною спеціальністю. Не 

дивно, що заключним запитанням цього блоку було: «Чи маєте Ви намір після закінчення 

вищого навчального закладу працювати за спеціальністю?», на яке 45% респондентів 

відповіли, що хочуть пов'язати своє життя із соціально-педагогічною діяльністю, не впевнені 

в цьому 20% й 35% не бачать себе в ролі соціального педагога. Це свідчить про дуже 

низький рівень професійних намірів й невмотивованість навчання. 

Четвертий блок запитань передбачав з'ясування обізнаності студентів зі змістом 

поняття «професійна компетентність».  

На запитання «Що, на Вашу думку, являє собою поняття «професійна 

компетентність»?» 14% опитаних не змогли дати відповідь взагалі, 38% мають загальні 

уявлення про його зміст й 48% визначились з поняттям, розуміючи його як наявність 

професійних якостей та здатність виконувати професійні функції. 
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На питання «Чи відомі Вам шляхи формування професійної компетентності?» 28% 

студентів не змогли дати відповідь взагалі, 20% опитаних зазначили «так», не вказавши 

шляхи її формування. 52% респондентів мають загальні уявлення про шляхи формування 

професійної компетентності, вказавши практику (53%), зміст теорії навчання (38%), 

самовдосконалення і самоосвіту  (27%); 

Отже, усе вищевикладене дозволяє зробити наступні висновки. На жаль, досить 

великий відсоток опитуваних не виявив бажання працювати за спеціальністю, що свідчить 

про низький рівень сформованості готовності до здійснення соціально-педагогічної 

діяльності. Ми ще раз переконалися, що студенти, які мали до вступу у вищий навчальний 

заклад досвід соціально-педагогічної діяльності є більш вмотивованими до опанування 

обраного фаху, не дивлячись на його складність і велику відповідальність. 

Таким чином, виникає нагальна потреба поліпшення формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців соціально-педагогічної сфери, що у майбутньому 

дозволить їм ефективно розв’язувати проблеми клієнтів різних категорій. Проте,  наявність й 

нерозробленість наукових засад формування професійної компетентності соціального 

педагога, змісту, форм і методів такої роботи спонукає до подальших досліджень у цьому 

напрямку. 
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ДОСВІД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ДОТИЧНІСТЬ ІДЕЙ І 

ПОГЛЯДІВ ВИЗНАЧНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ 

 
У статті розкриваються важливі аспекти науково-педагогічної діяльності окремих 

особистостей, які творили на початку XX сторіччя; висвітлюється інформація щодо їх 

причетності до педагогічної науки і практики, дотичності поглядів на розвиток україномовної 

освіти, професійність педагогів для врахування сучасниками актуального досвіду їх 

життєдіяльності у своїй навчально-виховній та управлінській практиці.  

Ключові слова: науково-педагогічна діяльність, досвід, педагогічна наука і практика, ідеї і 

погляди педагог, учений, освіта, культура, духовність.  

 

В статье рассматриваются важные аспекты научно-педагогической деятельности 

отдельных личностей начала XX века, освещается информация относительно их участия в 

сфере педагогической науки и практики, а также соприкосновение взглядов на развитие 

украиноязычного образования, профессионализма педагогов с целью учёта современниками 

актуального опыта их жизнедеятельности в своей  учебно-воспитательной и управленческой 

практике. 

Ключевые слова: научно-педагогическая деятельность, опыт, педагогическая наука и 

практика, идеи и взгляды,  педагог, учёный, образование, культура, духовность.  

 

In this article the important aspects of science and pedagogical activities of important persons who 

created in the beginning of the XX-th centuries are discovered; the information of their connecting to the 

pedagogical science and experience and touching views on the developing of Ukrainian language 

education and professional ideas for contemporaries’ consideration the topical experience of their living 

activities in own studying and education or administrative activities are observed. 

Key words: science and pedagogical activities, pedagogical science and experience, ideas and views, 

teacher, scientific, education, culture, spirit. 

 

Актуальність проблеми. На сьогодні в Україні значна кількість представників 

професорсько-викладацького складу, учителів, діячів культури зацікавлені у якості 

забезпечення освітніх процесів у різнорівневих навчальних закладах. Вони знаходяться в 

пошуку нових ідей, оскільки інформаційно-комунікативні, науково-технічні, ідейно-

політичні фактори впливу на населення спонукають його своєрідно ставитись до педагогів, 

їх роботи, статусу, вмінь і навиків професійної діяльності. В таких умовах освітянам важливо 

звіряти свої погляди з поглядами тих, хто користувався авторитетом у педагогічних колах і 

прагнув у попередні часи до самовдосконалення як фахівець. Педагоги мають впевнитись, 

що кожен індивід «… стає провідним виробником інтелектуальної інформації, завдяки чому 

посилює свої претензії на самостійне існування (принаймні незалежну від держави чи 

політичної партії роль) у світовому соціальному просторі»[1, с. 73].  

Потяг наших дослідників до вивчення персоніфікованого досвіду освітньої та наукової 

праці визначних особистостей ґрунтується на бажанні порівнювати себе з успішними 

людьми, майстрами своєї справи, бути взірцем для представників молодшого покоління. 

Серед учених часто дискутується питання співвідношення глобалізації і персоніфікації: 

«Тенденція до глобалізації поєднується з іншою тенденцією – тенденцією персоніфікації 

суспільного життя. Якщо тенденція до глобалізації сприяє оновленню всепланетарної 

людини, то тенденція до персоніфікації суспільного життя спрямована на становлення 

окремої особистості»[2, с.4].  

До того ж, сучасні освітяни мають враховувати, що на противагу  політичним чи 

економічним ситуаціям, часто наперекір існуючій системі конкретні особистості, які шляхом 

друкованого слова доносили власні творчі ідеї до інших педагогів, бажаючих поповнювати 

свій досвід для досягнення якісних результатів роботи, відбувалось творення історії 
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педагогічної науки. Зважаючи на  процеси, які сьогодні відбуваються в державі і набувають 

сумісності чи протилежного їй результату  з політикою, економікою, правовими й 

соціальними відносинами, педагоги розвинули особливе почуття відповідальності за свою 

роботу.  

Метою публікації є розкриття важливих аспектів науково-педагогічної діяльності 

окремих особистостей, які творили на  початку XX сторіччя; висвітлення інформації 

стосовно їх причетності до педагогічної науки й практики та позицій щодо розвитку  

україномовної освіти й професійності педагогів для врахування сучасниками актуального 

досвіду у своїй навчально-виховній  чи управлінській практиці. Завдання: з акцентувати 

увагу на важливих аспектах науково-педагогічної діяльності окремих визначних постатей та 

їх поглядах щодо розвитку україномовної освіти й професійності педагогів; вказати на 

важливість врахування досвіду їх життєдіяльності у своїй навчально-виховній чи 

управлінській практиці.  

Виклад основного матеріалу. Зважаючи на досвід навчально-виховної, управлінської 

чи просвітницької діяльності попередників наші сучасники найчастіше звертаються до їх 

праць, датованих початком або серединою XX віку.  Це відбувається тому, що у названий 

період сталось багато подій, які не дозволяли педагогам сидіти склавши руки, забувши про 

своє покликання.  Неоднозначні внутрішні політичні процеси в країні на тлі впливів 

іноземних держав були поштовхом для українських патріотів (серед яких учені і педагоги) до 

роботи із забезпечення своїх співвітчизників навчальними закладами з відповідними 

фахівцями, підручниками, посібниками та допоміжною літературою тощо.  

Серед таких особистостей справедливо числяться імена П.Блонського, Г. Васьковича, 

Г. Ващенка, І. Огієнка, С. Русової, Я. Чепіги. Вони, сприяючи розвитку української освіти, 

доклали зусиль до створення окремих журналів, газет, наукового аналізу матеріалів різних 

форумів і поширення таким чином найдоцільніших думок про значущість підвищення якості 

знань тих, хто вчиться. У їх наукових напрацюваннях багато важливих ідей, продиктованих 

нелегким періодом у житті українського народу.  

Аналізуючи праці Г. Васьковича, який вивчав процес розвитку української освіти і 

висвітлював власні позиції щодо нього у своїх публікаціях, помічаємо його особливе 

ставлення до забезпечення підготовки педагогічних кадрів, надання їм необхідної 

методичної та іншої допомоги на учительських курсах. Учений схвально ставився до того, 

що навчання на них забезпечували « … університетські професори і приват-доценти – фахові 

сили з різних ділянок знання»[3, с.52], які прагнули вивести учителів на високий рівень 

життєдіяльності, викликати у них бажання творчого ставлення до своїх обов’язків. Ця увага 

до ролі учительства у справі підготовки молодого покоління до життя і праці в українському 

суспільстві  базується на бажанні вченого бачити нащадків  як продовжувачів давніше 

розпочатих справ, оскільки « … наше майбутнє багато в чому визначатимуть ті, хто замінить 

нас завтра біля керма управління наукою, виробництвом, культурою, освітою» [4, с.3]. 

Він, вивчаючи зміст публікацій журналу «Світло», доводив, що редакція « … всіма 

можливими способами прагнула підготовити грунт для майбутньої школи в Україні»[3, с.45], 

оскільки давала можливість українським учителям пізнати варіанти забезпечення її 

діяльності шляхом впровадження урядових реформ, радила як практично організовувати 

роботу з учнями чи пропагувати власні ідеї через підготовку рефератів і виступів з ними на 

учительських з’їздах. Учений зазначав, що на сторінках названого журналу розглядались 

шляхи поповнення українськими вчителями необхідних знань, а також аналізувались 

завдання педагогів щодо вироблення умінь і навичок у підростаючих поколінь. У цьому 

руслі він акцентував увагу на значущості  учительських курсів, де освітяни могли «… 

виступати перед численною авдиторією та перед викладачами й організаторами курсів, 

домагаючись визнання необхідности української мови в народніх школах в Україні, 

конечного впровадження українських книжок до шкільних бібліотек та в справі заведення 

українського змісту навчання»[3, с.50]. Г.Васькович схвально висловлювався з приводу 

впровадження у навчальні плани історії України, української літератури і мови. У його 
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працях наголошено, що «На вчительських курсах викладалися загальноосвітні, гуманістичні 

й природничі науки й педагогічні дисципліни разом з методикою навчання окремих 

предметів у народних школах»[3, с. 52]. 

Інший визначний український педагог XX століття Григорій Ващенко мав пряме 

відношення до виховання підростаючих поколінь та підготовки педагогічних кадрів. Він 

свого часу  викладав у Полтавській єпархіальній жіночій школі, комерційній школі, 

учительській семінарії, Кутаїській (Грузія) духовній школі. Йому довелось попрацювати в 

системі перепідготовки учителів, зокрема у Полтаві, Прилуках, Ромнах, Хоролі. Цей досвід 

знадобився ученому для забезпечення подальшої лекторської діяльності в Полтавському 

учительському інституті, доцентської у Полтавському українському університеті, а згодом – 

професорської (у результаті визнання наукових праць ученого, його було удостоєно звання 

професора та посади завідувача кафедри педагогіки Полтавського педагогічного інституту, 

Сталінградського педагогічного інституту, Мюнхенського Вільного університету). Маючи 

великий досвід роботи в галузі освіти він вказував на необхідність педагогів звертати увагу 

на дітей та молодь, які не мають особливих обдарувань, тому що « … мистецька творчість 

навіть при відсутності великих природних здібностей відіграє певну ролю в діяльності 

кожної людини і часто є джерелом моральної втіхи й чистих радостей»[5, с.187]. На його 

думку, важливим у вихованні української молоді є усвідомлення педагогами значення 

виховного ідеалу і допомога їй у правильному його виборі. Григорій Ващенко застерігав, що 

виховний ідеал не може бути достатньою мірою відтворений у педагогічних системах чи 

працях окремих педагогів, оскільки  він «…твориться віками і по традиції переходить від 

старших поколінь до молодших, що його доповнюють і удосконалюють»[5, с. 101]. Його 

погляди на виховання педагогами в української молоді глибоко моральних якостей  

залишаються актуальними, такими, що можуть впливати на становлення їх як 

високоосвічених, компетентних, громадян, орієнтованих на національні і загальнолюдські 

цінності.  

Погляди на розвиток освітніх процесів в Україні Г. Васьковича та Г.Ващенка 

перекликаються з баченням особистості педагога-теоретика і практика І.Огієнком, у 

минулому випускником Київського університету Св. Володимира, який працював на 

освітянській ниві починаючи від звичайного вчителя і до дійшовши посад професора, 

ректора, міністра освіти і мистецтв. Якщо коротко проілюструвати хронологію його 

життєдіяльності, то можна відзначити, що він свого часу(1908-1909) вдосконалював навики 

учителювання в комерційній середній школі «Товариства поширення освіти» та гімназії М. 

Стельмашенка, укладаючи методичні та навчально-методичні посібники для учителів, учнів і 

їх батьків; за представленою ним в автобіографічній хронологічній канві хронологією у 

1918-1919 роках він перебував на посаді міністра освіти і мистецтв в уряді УНР[6,с.64], а в 

1919 році – міністром віровизнань [6,с.233] і одночасно головно уповноваженим 

українського уряду (1919-1920р.р.)[6,с.554] та ректором Кам’янець-Подільського державного 

університету. Починаючи з 1924 року Іван Огієнко викладав українську мову та літературу в 

учительській коедукаційній семінарії [7, с.170] м. Львова, а з вересня 1926 року він з 

родиною переїхав до Варшави і був призначений заступником декана й одночасно 

професором кафедри старослов’янської мови та Кирилівської палеографії при Варшавському 

православному богословському відділі.  

Іван Огієнко протягом свого життя проводив науково-педагогічну та різносторонню 

наукову діяльність. Це знайшло відображення на сторінках науково-популярних видань, які 

були створені за його участю «Рідна мова» (Польща), «Наша культура» (Польща, Канада), 

«Слово істини» (Канада), «Віра й культура» (Канада). Основними напрямами його творчої 

науково-педагогічної діяльності були: удосконалення педагогічної термінології, яка 

використовувалась у навчальних виданнях; творення педагогічної хронічки, яка стосувалась 

аналізу перебігу наукових та освітніх подій в Україні; наукове рецензування змісту 

найвідоміших педагогічних видань; аналіз стану україномовного навчання та виховання 

емігрантів; укладання словників. Публікації і видання ученого залишаються актуальними і 
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можуть сприяти поповненню досвіду наших сучасників у справі підготовки й видання 

навчальної літератури, методичного забезпечення передачі знань учням та студентам, 

дидактики і теорії виховання, управлінської діяльності у сфері освіти.  

Конкретні вимоги до педагогів у свої працях та громадській педагогічній діяльності 

висвітлювала Софія Русова, яка мала пряме відношення до творення україномовної освіти на 

початку XX століття. Вона свого часу відкрила дитячий садок (1871р.), працювала у школах 

Петербурга, Київському кадетському корпусі, Харківському товаристві поширення грамоти, 

Комерційному інституті, комерційній школі Учительського товариства, була керівником 

департаменту дошкільної і позашкільної освіти Міністерства освіти, а з 1920 р. професором 

Кам’янець-Подільського університету. У своїх працях вона заявляла про необхідність у новій 

школі готувати учнів як вільних громадян з власною життєвою позицією і бажанням 

працювати відповідно до своїх знань та умінь[8]. На її думку, нова школа має бути 

заснованою на людському інтересі трудовою школою, а принципи виховання мають 

відповідати підготовці до життя гармонійно розвиненої, соціально свідомої, працездатної, 

люблячої рідний край і його традиції людини. Виховання за Софією Русовою має бути такою 

наукою, при якій теорія і практика є дотичними. Для цього вона шукала пояснення таким 

стосункам між педагогом і учнем, за яких педагогічна творчість матиме практичну 

доцільність і поняття «педагогічна майстерність» наповниться новим змістом [9]. Серед 

висунутих нею ідей підготовки учительських кадрів основними були ті, що стосувались 

внесення радикальних змін у діяльність учительських навчальних закладів (це стосувалось і 

педагогічних класів жіночих гімназій), викладання у них рідною мовою.   

На сьогодні відомо, що у 20-ті роки попереднього століття до вирішення педагогічних 

проблем активно долучався П.Блонський. Він відзначав, що у народній школі дитина має у 

першу чергу навчатись жити, а не здобувати теоретичні знання [10]. Учений звертав 

особливу увагу на підготовку вчителя, якого бачив спочатку вихованою й освіченою 

людиною, спроможною переконувати власним прикладом і дотримуватись за будь-яких умов 

моральних принципів та етичних норм, а вже потім викладачем і знавцем своєї науки. 

Науковець вважав, що для вироблення педагогічної майстерності природних даних замало, а 

необхідно володіти такими прийомами і методами, які б допомогли учителю розкритись 

повністю як фахівцю [10, с.103]. 

На початку XX століття особливо помітною в галузі освіти була постать Я. Чепіги 

(Зеленкевича), який закінчив Новобузьку вчительську семінарію і був призначений учителем 

Зелецького земського училища на Херсонщині. Педагогічну працю він продовжував у 

школах Донбасу та в якості завідувача  вечірніми курсами для дорослих у Луганську. Його 

науково-педагогічна творчість представлена в більшості номерів журналу «Світло», в який 

він не тільки відправляв свої статті, а й став одним із співробітників. Одним із важливих 

напрямів його досліджень була педологія. Яків Чепіга, як і названі нами у цій публікації 

окремі талановиті співвітчизники, неодноразово звертався до вивчення проблем національної 

освіти і виховання, брався до викладання у навчальних закладах рідною мовою, організації 

трудової школи, аналізу ролі педагога у забезпеченні навчального процесу.  Він писав: «В 

особі учителя ми маємо ту культурну силу, що несе людям світло, знання і поступ»[11, с.92] і 

наголошував, що його праця не завершується лише навчальним процесом, а наповнена 

вихованням справжніх громадян України. Педагог у його поглядах є довіреною народом та 

нацією особою і має дотримуватись людських чеснот, постійно вдосконалювати свої 

здібності, формувати характер і волю. 

Висновки. Як бачимо, аналізуючи окремі аспекти науково-педагогічної діяльності 

названих учених, ми не можемо залишити поза увагою взаємодоповнюваність та близькість 

їх ідей і підходів до вирішення важливих проблем освітньої галузі. На сьогодні, як і в період 

їх діяльності, існує необхідність забезпечення навчальних закладів досвідченими кадрами, 

організації їх перепідготовки, забезпечення наукового та методичного супроводу роботи, 

опіки громадськими організаціями, батьками, меценатами і т.п. Це спонукає до вивчення 

сучасними вченими персоніфікованого досвіду освітньої і наукової праці визначних 
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особистостей і орієнтує на зразки їх поведінкової діяльності, шляхи вирішення проблем, 

досягнення успіхів і забезпечення власного професійного зростання. Для педагогів-практиків 

ознайомлення з таким досвідом шляхом аналізу праць учених, які його пізнавали і описували 

після попереднього опрацювання документів та інших джерел, є поштовхом до вироблення 

нових підходів щодо забезпечення навчально-виховної та управлінської діяльності в галузі 

освіти. 
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СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У США 

 
У пропонованій статті автор розкриває соціальні аспекти функціонування системи вищої 

освіти в одній з провідних країн світу – Сполучених Штатах Америки, акцентуючи увагу на тих 

особливостях, які становлять специфіку американської вищої школи, і які характеризують її 

демократичний характер. 

Ключові слова: вища освіта, принцип демократизму, полікультурність, соціальні аспекти, 

етичні аспекти. 

 

В предлагаемой статье автор раскрывает социальные аспекты функционирования 

системы высшего образования в одной из ведущих стран мира – Соединенных Штатах Америки, 

акцентируя внимание на тех особенностях, которые составляют специфику американской 

высшей школы, и которые характеризуют ее демократический характер.  

Ключевые слова: высшее образование, принцип демократизма, поликультурность, 

социальные аспекты, этические аспекты. 

 

This article author discloses the social aspects of the system of higher education in one of the 

leading countries – the United States, focusing on those features that are of specific American high 

school, and characterizing its democratic character.  

Keywords: higher education, the principle of democracy, multiculturalism, social aspects, ethical 

aspects. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими 

або практичними завданнями. Величезні зміни, які відбулись в економіці, політиці, 

соціальних відносинах, науці і техніці на зламі ХХ-ХХІ століть, змінили умови суспільного 

розвитку і тим самим прискорили розвиток вищої школи, перед якою реалії життя висувають 

тепер нові завдання. Саме тому відповідний аналіз актуальних проблем освіти неможливий 

без урахування цих змін.  

Прийнята в Україні у 1997 році державна програма "Вчитель" передбачає дослідження, 

аналіз та впровадження позитивного світового досвіду професійно-педагогічної підготовки 

вчителів, у тому числі, й іноземних мов. У контексті націленості нашої держави на 

інтеграцію в загальноєвропейський освітній простір та на виконання вимог Болонської 

декларації впровадження актуальних для запозичення освітніх технологій наших 

закордонних колег є незаперечно доцільним. 

Українська вища освіта, як і молода незалежна українська держава, переживає період 

перегляду традиційної системи освіти у зв’язку з прагненням інтегрувати її у 

загальноєвропейській і світовий освітній процес. Ще більших змін зазнає система вищої 

освіти під впливом швидкого поширення і впровадження в освітній процес нових технологій 

і засобів передачі та отримання інформації. Саме тому актуальним видається розгляд та 

аналіз особливостей освітніх систем країн, які є провідними за рівнем освіти і успішно 

використовують досягнення сучасного науково-технічного прогресу для покращення 

результатів навчання. Однією з таких країн є Сполучені Штати Америки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Українські педагоги-науковці накопичили 

досить багатій досвід вивчення інтеграції досягнень професійно-педагогічної підготовки 

вчителів в інших розвинених країнах світу (Г. С. Абібуллаєва, Г. С. Єгоров, В. М. 

Жуковський, І. П. Задорожна, Ю. В. Кіщенко, О. С. Ковальчук, Н. М. Лавриченко, Л. М. 

Латун, А. В. Левченко, О. І. Локшина, Б. Ф. Мельниченко, Є. А. Москаленко, О. В. Овчарук, 

А. В. Парінов, Л. П. Пуховська, О. Б. Рибак, О. А. Рудай, О. М. Семеног, Г. В. Степенко, С. 

С. Ткачова та ін.). Наприкінці 1970-х рр. вітчизняні вчені значну увагу у своїх працях 

присвятили саме дослідженню систем педагогічної підготовки у світі (Є. Ю. Бетяєва, Є. Б. 

Лисова, О. Г. Полупанова, Л. Г. Писарєва, М. А. Соколов, С. П. Титович та ін.). У сучасній 

Україні на даний момент є актуальними дослідження науковців у сфері зарубіжних здобутків 
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теоретичної та практичної професійно-педагогічної підготовки вчителів (Г. С. Абібуллаєва, 

Л. І. Даниленко, О. А. Дубасенюк, В. І. Загвязинский, О. М. Кіктенко, О. М. Любарська, А. В. 

Парінов, О. М. Пєхота, Р. М. Роман, В. Ю.Стрельніков, Н. П. Яцишин та ін. ). 

Проблема якісної професійно-педагогічної підготовки вчителя завжди була актуальною 

для суспільства та успішного розвитку країни. Історія розвитку нашої країни і людства 

взагалі засвідчує постійну увагу наукового суспільства до технологій та систем виховання і 

навчання підростаючих поколінь, що вимагає постійного зростання професійної 

компетентності педагогів і вдосконалення підготовки професійних кадрів. Система 

професійної підготовки вчителів є складовою національних систем освіти, тому звернення до 

вивчення особливостей розвитку систем освіти розвинених країн світу видається достатньо 

актуальним.  

Вагомими у цьому плані є результати досліджень А. Карташевич, О.О. Романовського, 

Л.Л. Супрунової, А.В. Іванової та ін. Більшість дослідників зосереджували всю увагу на 

змістових й організаційних особливостях, недостатньо враховуючи той факт, що соціальні 

особливості реалізації вищої освіти є також дуже важливим чинником, що впливає на процес 

і результати навчання. 

Формулювання цілей статті. Мета нашого дослідження полягає у визначенні 

особливостей, які є визначальними для системи вищої освіти США, які риси роблять сучасну 

вищу освіту цієї країни такою, якою вона є, провідною і популярною у світі.  

Виклад основного матеріалу. У вищих навчальних закладах США студент має змогу 

самостійно обирати дисципліни, які він бажає вивчати, складати свій навчальний план і 

розклад для того, щоб відвідувати класи у зручний для нього час. Це можливо завдяки тому, 

що навчання у Сполучених Штатах індивідуалізоване і там взагалі не існує такого поняття як 

“академічна група”. Замість цього, весь потік студентів, що вступає до ВНЗ певного року, 

отримує назву класу того року, коли вони повинні закінчити навчання. Наприклад, студенти, 

що вступили у 2006 р. до коледжу на бакалаврську програму, отримують назву клас`10 

(class`10), бо вони отримають ступінь бакалавра у 2010 р. Це також стосується поняття 

“академічний курс”, яке також відсутнє в США: натомість студенти після відповідної 

кількості навчальних дисциплін і за умови позитивних оцінок за результатами фінальних 

тестів отримують спеціальні градації: Freshmen (“першокурсники”), Sophomores (“студенти 

2-го курсу”), Juniors (“третьокурсники”), Seniors (“студенти 4-го курсу”) [3, с. 163]. 

Індивідуалізований підхід обумовлює демократичність функціонування вищих 

навчальних закладів США. Перш за все, ця демократичність виявляється у тому, що студент 

сам визначає своє навчальне навантаження. У багатьох американських вищих навчальних 

закладах за одну й ту саму плату можна вивчати в середньому від чотирьох до шести 

дисциплін протягом семестру. Якщо, наприклад, якийсь з шести обраних предметів викликає 

труднощі і вимагає додаткових зусиль і часу, навчальне навантаження можна скоротити за 

рахунок зменшення кількості курсів. Якщо ж можна брати не менше чотирьох курсів, але 

один з них виявився непосильним для студента, він може відмовитися від нього. Щоб 

стабілізувати кількість необхідних кредитів, у наступному семестрі, замість чотирьох, він 

повинен взяти п`ять дисциплін. 

Крім цього, кожен студент навчається за своїм особистим індивідуальним навчальним 

планом. Так, в основі навчальної діяльності кожного студента лежить довгостроковий план 

навчання, який складається на весь період навчання у вищому закладі освіти. Він не являє 

собою офіційний документ, а також ніде не затверджується та не реєструється, отже студент 

може його корегувати. Скоріше, це план, який студент повинен мати для себе, щоб знати, які 

дисципліни обирати, щоб здобути необхідну спеціальність і не заплутатися в багатому 

розмаїтті курсів, що пропонуються вищим навчальним закладом. Довгостроковий, або 

перспективний навчальний план, таким чином, допомагає систематизувати та раціонально 

організувати навчання, визначити його цілі, завдання та бажаний результат і діяти згідно з 

ним. 
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На основі довгострокового розробляється індивідуальний навчальний план на кожний 

семестр. Перед тим, як зареєструватися на якийсь курс, студент уважно знайомиться з 

каталогом вищого навчального закладу, який оновлюється щороку, та обирає ті дисципліни, 

які його цікавлять. Однак при виборі студент також повинен враховувати основні вимоги 

даного навчального закладу до змісту навчальної програми з певної спеціальності. Дуже 

важливою під час вибору предметів є допомога академічного куратора (Academic Advisor), 

тобто наставника, який приписується до кожного студента й повинен всіляко допомагати 

студентові долати труднощі у навчанні. Після того, як необхідні предмети обрані, студент 

або заповнює спеціальний реєстраційний бланк і віддає його у відділ реєстрації, або 

реєструється на курси в режимі онлайн, після чого його навчальний план затверджується. 

Таким чином, самостійне обрання дисциплін і складання власного розкладу не тільки 

забезпечують максимальну зацікавленість студента процесом навчання, а й розвивають 

уміння й навички самоосвіти – планування розумової діяльності, раціональний розподіл 

часу, аналіз виконаної роботи та побажання на наступний етап навчального процесу [4, с. 

110]. 

Самостійне планування свого часу є дуже важливим психологічним чинником, 

оскільки зменшує ймовірність виникнення стресових ситуацій, викликаних психічними 

перевантаженнями, причиною яких може бути необхідність засвоїти великий обсяг нового 

фактичного матеріалу, своєчасно складати заліки та іспити. Отже, американська система 

організації вищої освіти вважається більш лояльною до студентів, тим більше, що вони 

мають змогу отримати консультацію спеціаліста-психолога. 

Важливим чинником демократичної організації навчального процесу є відсутність 

жорстких термінів часу, виділених на вивчення матеріалу, що дозволяє студенту просуватися 

у засвоєнні навчального матеріалу зі швидкістю, що відповідає його здібностям. Так, вже на 

першому чи другому занятті з будь-якої дисципліни студент отримує інформаційний лист 

(syllabus), який містить детальну інформацію про те, що і коли студент повинен вивчити, 

написати або прочитати для того, щоб успішно завершити даний курс. Володіння такою 

інформацією допомагає студентові вигідно розпланувати свій час і свою роботу, щоб вчасно 

впоратися з усіма завданнями. 

Така можливість складати свій розклад є особливо значущою для американських 

студентів, оскільки більшість їх поєднує навчання з тимчасовою працею. Можливість 

погодинного працевлаштування студентів є однією з характерних рис американської вищої 

освіти й американського стилю життя загалом. Вища школа США надає великі можливості 

молоді отримати якісну освіту й водночас заробити гроші для оплати свого навчання. Це 

забезпечує підготовку до суворих іспитів ринкової економіки і дає необхідні навички 

підприємництва таким чином, що студенти, які закінчують вищий освітній заклад США, не 

тільки мають академічні знання, але й практичні вміння [2, с. 26]. 

Етичні основи взаємодії суб`єктів навчального процесу. Відомо, що взаємодія 

суб`єктів навчального процесу у вищих освітніх закладах США характеризується 

демократичністю та яскраво вираженою неофіційністю. Спілкування між викладачами та 

студентами відбувається на рівних: звичайною є зустріч з викладачем у кафе з метою 

обговорення певної теми з навчальної дисципліни. Можна навіть запросити викладача на 

власну вечірку, що є цілком неприпустимим для освітньої системи нашої країни. Більше 

того, американським студентам дозволяється приносити їжу до класів; кава на ранкових 

заняттях навіть заохочується. 

Незважаючи на таку демократичність у відносинах студент – викладач і студент – 

студент, дуже суворими є регулювання у сфері академічної діяльності. Продукти розумової 

діяльності будь-якої людини у США є абсолютною цінністю, й інша людина ні в якому разі 

не повинна зазіхати на них. Захист авторських прав – важливий аспект захисту прав людини 

у Сполучених Штатах, і порушення цих прав суворо карається. 

Центральним поняттям етики навчального процесу у вищих закладах освіти США є 

“академічна чесність”. Вступивши до будь-якого вищого навчального закладу США, студент 
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повинен дотримуватися так званого “кодексу честі”, основним завданням якого є 

регулювання дотримання авторських прав у навчальному закладі. Незнання правил, 

дотримання яких вимагає “кодекс честі”, не звільняє від відповідальності, яку несе студент, 

що порушив їх. Покаранням за порушення “кодекса честі” найчастіше бувають незадовільні 

оцінки з відповідних дисциплін, але у деяких випадках студент може навіть бути 

виключений з навчального закладу. 

По-перше, актом порушення “кодексу честі” є списування, тобто отримання 

неавторизованої допомоги під час виконання домашнього завдання, тесту або під час 

складання іспиту. Студенти ні в якому разі не мають права допомагати один одному, не 

повідомляючи про це викладача. Особливо суворими є заборони стосовно складання іспитів: 

ні в якому разі не можна користуватися підручниками або власними нотатками. Винятком є 

так звані “іспити з відкритою книгою”, коли основним завданням студента на іспиті є не 

виклад фактичного матеріалу, а його критичний аналіз. 

Американські студенти суворо дотримуються заборони списувати. Повідомлення 

одного студента про те, що інший студент списує, не розглядається у вищих навчальних 

закладах США як донос, а навпаки – заохочується, бо сприяє регулюванню академічної 

чесності. 

Другим серйозним порушенням “кодексу честі” є плагіат або використання ідей інших 

людей без зазначення авторства. Іншими словами, це присвоєння продуктів розумової 

діяльності іншої людини. Це вважається викраданням інтелектуальної власності та дуже 

суворо карається. Щоб запобігти цьому, починаючи з перших письмових робіт, студенти 

засвоюють правила оформлення цитат і вчаться поважати результати розумової праці інших 

людей. Так, у вищих освітніх закладах США не прийнято оголошувати оцінки вголос, так 

щоб чули всі студенти в класі. Успішність кожного студента є його особистою справою, 

розголошення якої є порушенням прав студента. Це сприяє тому, що студенти вищих 

освітніх закладів США ставляться до всіх своїх товаришів з однаковою повагою, оскільки 

вони не знають, хто і як вчиться, якщо студент сам не бажає зробити цей факт 

загальновідомим. До того ж, студентові не доводиться переживати почуття сорому, якщо 

його погана оцінка розголошується викладачем перед усіма студентами. Замість цього 

помилки або неуспішність студента обговорюються викладачем і студентом під час 

особистих консультацій. 

“Кампус” як самодостатнє соціальне явище у вищій освіті. Велику роль у 

забезпеченні успішності навчального процесу у вищих закладах освіти США відіграє така 

соціальна одиниця як “кампус”. Він являє собою територію вищого навчального закладу, на 

якій розташовані не тільки адміністративні та навчальні корпуси, бібліотеки, лабораторії, 

спортивні комплекси, а й гуртожитки студентів, їдальні, концертні зали, крамниці, що 

забезпечують студентів усім необхідним. Така організація життя учасників навчального 

процесу дуже відрізняється від системи, що є звичайною в нашій країні, оскільки у США не 

прийнято розосереджувати окремі факультети університету або гуртожитки студентів по 

всьому місту. Замість цього вони становлять собою єдність – справжнє “студентське 

містечко”, що допомагає студентам відчути себе частиною великого значущого процесу 

освіти. 

Перш за все, зосередженість усіх необхідних ресурсів вищого навчального закладу на 

одній території сприяє тому, що студенти якомога менше відволікаються від процесу 

навчання. З початком навчального року студенти залишають свої домівки і на цілий семестр, 

а то й більше, стають резидентами “кампусу”. Складаючись переважно зі студентів, “кампус” 

являє собою достатньо закрите суспільство, члени якого здебільшого об`єднані єдиними 

цілями і завданнями: отримати якнайякіснішу освіту й розвинутися як багатогранна та 

різнобічна особистість. Хоча цей відрив від реального життя крім позитивних може мати й 

негативні наслідки, загалом він є гарантом успішного навчання. 

“Кампус” є не тільки місцем життя і постійного перебування, а також місцем 

активізації громадської і творчої діяльності студентів. Залишені без постійної допомоги 
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батьків і поставлені перед відповідальністю власного самостійного вибору, американські 

студенти швидко набувають навичок самоорганізації і виявляють значну активність у 

створенні організацій студентського характеру або навіть таких, діяльність яких виходить за 

межі навчального закладу. 

Надзвичайного значення набуває для студентів участь у волонтерській діяльності, що 

всіляко заохочується. Слід зазначити, що студенти вступають до об`єднань волонтерів не 

примусово, а здебільшого – за власним бажанням. Прикладом волонтерської організації, що 

діє на всій території США, є “Центр побудови житла для тих, хто потребує” (Habitat for 

Humanities). Ця організація підтримує тісні зв`язки з вищими навчальними закладами країни 

та активно співпрацює зі студентами. Прикладом волонтерства може бути й освітня робота 

студентів зі школярами незалежно від того, чи студент отримує педагогічну освіту, чи ні, 

оскільки робота з дітьми є внеском у досвід міжособистісного спілкування, а також значною 

допомогою дітям.  

Особливістю життя в “кампусі” є також можливість погодинного працевлаштування. 

Так, усього кілька годин на тиждень студент може працювати у “кампусі”: у їдальні, в 

бібліотеці, у редакції газети вищого навчального закладу, навіть помічником викладача 

(Teacher Assistant). Така праця є не тільки можливістю заробити гроші, а ще й являє собою 

своєрідний професійний досвід, що допомагає студенту стати більш самостійною та 

самодостатньою людиною. 

Полікультурність як важливий чинник освіти. Значною рушійною силою 

вдосконалення вищої освіти США є її відкритість для студентів з будь-яких країн світу. 

Заслуга американських вищих навчальних закладів полягає не стільки у наданні можливості 

представникам інших країн навчатися у Сполучених Штатах, скільки в реальній 

зацікавленості цих закладів у студентах-іноземцях. 

По-перше, обмін досвідом є важливим стимулом для розвитку всіх галузей освіти, тому 

США заохочують і дуже часто ініціюють створення програм обміну студентів. Особливо 

підтримуються програми, що встановлюють зв’язки зі студентською молоддю тих країн, 

відносини США з якими є достатньо складними та суперечливими. Мета цих програм – 

налагодження відносин з молоддю, тобто новим поколінням, що у подальшому сприятиме 

встановленню тісних контактів між країнами. Наприклад, одразу після розпаду СРСР 

з’явилося кілька обмінних програм, завдяки яким студенти з країн колишнього Радянського 

Союзу мали змогу навчатися у США протягом певного часу. На цьому етапі пріоритетними є 

обміни з мусульманськими країнами Близького Сходу. 

По-друге, талановиті іноземні студенти після завершення навчання дуже часто 

залишаються у США для того, щоб працювати або продовжувати науково-дослідницьку 

діяльність. Внаслідок цього, Сполучені Штати мають чи не найсильнішу й найпотужнішу 

наукову силу серед усіх країн світу, що забезпечує цій державі авторитет і постійний 

розвиток. Тільки у 1996-97 навчальному році у США навчалося 453787 студентів з інших 

країн, що складало тоді близько 3,5% від усього студентського контингенту країни [1, с. 94]. 

Не важко зрозуміти, що протягом останнього часу ця цифра помітно зросла. 

Через те, що вища освіта у США переважно платна, навчальні заклади намагаються 

створити особливі умові, щоб зробити навчання іноземних студентів можливим. Такі 

спеціальні умови мають назву “фінансова допомога”. Насправді “фінансовою допомогою” 

можуть користуватися й американські студенти, але для студентів з інших країн вона має 

більше значення. Фінансова допомога надається тим студентам, родини яких надають докази 

того, що вони неспроможні заплатити за навчання необхідну суму. Після ретельної перевірки 

інформації адміністрація вищого навчального закладу може знизити плату до певної межі. 

Крім цього, такому студентові може виплачуватися стипендія або надаватися робота, кошти 

за яку він може використати як плату за навчання. Така гнучка політика щодо студентів, які 

не в змозі оплатити навчання, особливо у приватних закладах, спрямована на розширення 

контингенту обдарованих студентів з інших країн. 
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Слід зазначити, що присутність представників різних національностей, релігій і 

світобачення в одному навчальному закладі урізноманітнює навчальний процес, збагачує 

систему методів, способів, форм навчання. Зіткнення абсолютно різних поглядів і досвідів не 

тільки сприяє збагаченню знань студентів, а й вчить їх обстоювати особисту точку зору та 

поважно ставитися до поглядів інших, терпляче сприймати людей інших політичних та 

релігійних орієнтацій. Отже, полікультурність вищих закладів освіти США є впливовим 

фактором освітнього процесу. 

Висновки. Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що початок становлення вищої 

школи США співпав із зародженням Сполучених Штатів Америки як держави. Тісний 

зв’язок вищої освіти з процесом державотворення сприяв тому, що принцип демократичності 

став визначальним і для освітньої сфери, що виявилося в її децентралізації та саморегуляції. 

Але свої особливості мають не тільки організаційна і змістовна сторони освіти, а й соціальна: 

вищі навчальні заклади США є своєрідними самостійними осередками життя, освіти й 

суспільно корисної діяльності. 

Відомо, що американські студенти витрачають часу на навчання майже у 2 рази менше, 

ніж студенти інших країн [2, с. 72]. Однак, буде неправильним вважати, що такий розподіл 

часу означає недостатню та обмежену освіту. Навпаки, вищі навчальні заклади США, 

особливо приватні, дають своїм студентам глибокі та ґрунтовні знання, а головне – 

забезпечують їх необхідними практичними навичками та вміннями. І навіть якщо знання, які 

отримують американські студенти, є певною мірою вузькопрофесійними, під час навчання у 

ВНЗ вони отримують достатньо навичок самоосвіти, за допомогою яких вони можуть 

швидко ліквідувати свою неграмотність з певних питань. 

Звичайно, система вищої освіти США має і свої недоліки. Наприклад, те, що вона 

здійснюється переважно на платній основі, часто є перепоною на шляху отримання вищої 

освіти. Але у той же час, платність освіти є дійовим стимулом, що обумовлює високий рівень 

зацікавленості студентів у кращих результатах. Більше того, обдарована молодь отримує 

можливість дістати вищу освіту завдяки всіляким грантам та “фінансовій допомозі”. 

Система традиційних американських цінностей, яка включає особисту ініціативу та 

відповідальність, рішучість, віру у власні сили та можливість соціальної мобільності, втілена 

у системі вищої освіти США, яка є демократичною, гнучкою, аналітично-спрямованою, 

студенто-орієнтованою та заснованою на потужній матеріально-технічній базі. Всі ці 

характеристики сприяють успішності цієї системи. 

Чимало рис, що є позитивними у вищій освіті США, можуть бути використані і в 

українських навчальних закладах. Звичайно, при цьому треба бути дуже обережними, 

оскільки деякі явища не можна відривати від їх контексту, так само, як не можна відривати 

особливості освітнього процесу від менталітету тієї спільноти, для якої вони є характерними. 

Але такі явища, наприклад, як самостійне складання плану навчання, певна децентралізація 

освітньої системи, більш креативний підхід учителів до створення й розробки навчальних 

програм, впровадження наукових письмових робіт з самого початку навчання і “кодекс 

честі” були б доречними нововведеннями в освітній процес вищих навчальних закладів 

України.   
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРСЬКИХ КАДРІВ В 

СИСТЕМІ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ 

 
У статті обґрунтовуються інноваційні підходи щодо підготовки військових фахівців в 

системі військової освіти та основні напрями її подальшого розвитку. 

Ключові слова: військова освіта, інноваційний розвиток, компетенції, модель фахівця, 

управління, дидактична система, службова кар'єра. 

 

В статье обосновываются инновационные подходы в подготовке военных специалистов в 

системе военного образования и основные направления его дальнейшего развития. 

Ключевые слова: военное образование, инновационное развитие, компетенции, модель 

специалиста, управление, дидактическая система, служебная карьера. 

 

Innovative approaches to training of military specialists in the system of military education and 

main trends of its further development are substantiated in this article. 

Keywords: military education, innovative development, competences, model of specialist, control, 

didactic system, service career. 

 

Вступ. XXI століття висуває нові вимоги до освіти, значно підвіщує її роль у 

суспільстві. Освіта стає інтелектуально-духовною основою розвитку особистості, 

суспільства, нації та держави, важливим чинником і стратегічним ресурсом, зміцнення її 

авторитету та конкурентоспроможності на міжнародній арені, забезпечення незалежності, 

національної безпеки, оборони і національних інтересів України, відтворення 

інтелектуальних і продуктивних сил суспільства, поліпшення добробуту людей. Військова 

освіта – необхідна та невід’ємна складова військової організації держави. Вона є основним 

джерелом підготовки та комплектування Збройних Сил (ЗС) України, інших військових 

формувань і правоохоронних органів висококваліфікованими офіцерськими кадрами та 

інтегрована у загальнодержавну освітню систему. Система військової освіти (СВО) повинна 

забезпечувати підготовку військових фахівців з високим рівнем професіоналізму, 

компетентності, інтелектуального розвитку, загальної та військово-професійної культури, 

здатних з високою ефективністю виконувати поставлені завдання щодо оборони Вітчизни, 

розвитку власної творчої індивідуальності, наполегливого самостійного засвоєння нових 

знань протягом військової служби [1, 3-5, 8, 10].  

Постановка проблеми. Дослідження шляхів інноваційного розвитку військової освіти 

є актуальною проблемою і визначається такими чинниками: міжнародними та внутрішніми 

воєнно-політичними факторами, подальшим розвитком ЗС України; змінами у національній 

законодавчій базі щодо освіти, приєднанням України до Болонського процесу, необхідністю 

формування єдиного європейського освітнього та інформаційного простору; 

інформатизацією освіти і науки; зниженням якості підготовки військових фахівців; 

формуванням нової ідеології стандартів вищої військової освіти на основі компетентнісного 

підходу; зростанням значення професійної та мовної підготовки науково-педагогічних 

працівників, підвищенням рівня їх кваліфікації; потребою зміни підходів щодо фінансування 

та матеріально-технічного забезпечення освіти і науки. При цьому мають оптимально 

враховуватися національний та світовий досвід підготовки військових фахівців, функції, 

завдання, модель та організаційна структура ЗС України, передбачатися значні перетворення 

в системі військової освіти, науки, організації підготовки військових фахівців відповідно до 

офіційно прийнятих поглядів на цілі, завдання, структуру, зміст і розвиток освіти у руслі 

єдиної державної політики [4, 5, 12]. 

Аналіз публікацій. Серед загальних світових тенденцій інноваційного розвитку освіти, 

підготовки військових фахвіців, що знайшли відображення в наукових публікаціях [4, 6-8, 
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14], в СВО реалізуються такі: самоорганізація в навчанні фахівців; ступеневість, 

неперевність, випереджувальна спрямованість освіти; інтеграція освіти та науки; 

фундаменталізація, інформатизація, гуманізація, демократизація, стандартизація, 

технологізація освіти; забезпечення якості освіти та її особистісна спрямованість; єдність 

навчання та військово-патріотичного виховання; зв'язок з військами; аналіз діяльності 

випускників; коригування військово-освітнього процесу. Протягом останніх років проведена 

значна робота щодо формування змісту підготовки військових фахівців на засадах 

компетентнісного підходу, приведення його у відповідність до державних і галузевих 

стандартів вищої освіти, сучасного воєнного мистецтва, бойового застосування ЗС України 

за визначеними варіантами, обставинами, ситуаціями, узагальненого досвіду проведення 

миротворчих, антитерористичних операцій, планів, процедур і дій багатонаціональних 

штабів [3, 9]. Разом з тим, тривалі за часом традиційні підходи до підготовки військових 

фахівців, що успадковані з минулих часів і склалися на теперішній час, потребують нових 

підходів. 

Метою статті є висвітлення інновційних підходів щодо підготовки офіцерських кадрів 

для ЗС України у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ), військових навчальних 

підрозділах вищих навчальних закладів (ВНП ВНЗ). 

Виклад основного матеріалу. Не викликає сумніву, що підготовка військових 

фахівців потребує значного часу на військово-спеціальну та практичну підготовку, в тому 

числі на військове стажування, для набуття стійких навичок і досвіду для виконання 

обов’язків за посадовим призначенням. Водночас, необхідність виконання нормативної 

складової державних освітніх стандартів як умова отримання загальнодержавного диплома 

про освіту з відповідних цивільних галузей знань призвела до скороченням кількості годин 

на військово-професійну, як теоретичну, так і практичну підготовку офіцерських кадрів і 

відповідно – певного зниження її рівня, тобто якості підготовки випускників. Військова 

освіта, в першу чергу, тактичного рівня, в усіх провідних країнах світу – це корпоративна 

система підготовки військових фахівців, призначення яких – виконання завдань, зумовлених 

специфікою функціонування збройних сил і потребою їх застосування в конкретних умовах. 

При цьому залишаються чинними головні критерії вимог до військової освіти: державі 

потрібні висококваліфіковані військові фахівці, здатні керувати військами (силами) в бою 

(операції), навчанням, вихованням, розвитком, психологічною підготовкою особового складу 

в мирний та воєнний час; створювати, експлуатувати й застосовувати найскладніші системи 

озброєння та військової техніки; супроводжувати та здійснювати фундаментальні, прикладні 

дослідження; організовувати, проводити й контролювати дослідно-конструкторські роботи з 

випереджувального створення нових поколінь озброєння, військової та спеціальної техніки; 

ефективно діяти при виконанні завдань, які виникають під час здійснення міжнародних 

антитерористичних і миротворчих операцій, участі в ліквідації локальних воєнних 

конфліктів. 

З метою визначення впливу окремих факторів на функціонування ВВНЗ, на якість 

підготовки військових фахівців як системної категорії та розроблення відповідних 

рекомендації щодо її покращення у ході виконання науково-дослідної роботи “Якість–2011” 

проведено опитування представників різних категорій і структур СВО [13]. Наведемо деякі 

його результати. 

1. Заслуговує на увагу думка керівного складу та науково-педагогічних працівників 

щодо розподілу бюджету навчального часу між нормативною та варіативною частинами 

державних галузевих стандартів освіти. На думку більш як 55% опитаних, слід змінити 

чинний розподіл бюджету навчального часу між нормативною та варіативною частинами 

змісту освіти (зараз він складає: 65%±5% – нормативна складова; 35%±5% – варіативна) у бік 

збільшення часу на варіативну, а саме: відповідно – 45%±5% та 55%±5%. Така думка, на наш 

погляд, ґрунтується на необхідності посилення військово-професійної спрямованості 

навчально-виховного процесу, має сприяти підвищенню рівня сформованості у майбутніх 

військових фахівців спеціальних компетенцій відповідно до посадових призначень. 
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2. Слід відмітити, що частина молоді скористалася можливістю отримати безкоштовну 

вищу освіту за умов повного державного утримання та забезпечення. Реальністю сьогодення 

постало, що певна частина випускників ВВНЗ, ВНП ВНЗ одразу чи після нетривалої служби 

звільняється з лав ЗС України. Вочевидь, що перші з них заздалегідь були зорієнтовані на 

отримання вищої освіти за державні кошти, а інші, зіштовхнувшись з сьогоденними 

реальними умовами ратної праці, використовують набуту спеціальність і вибувають у 

цивільну сферу діяльності, де їх з великим задоволенням приймають як підготовлених, 

дисциплінованих, морально та фізично здорових молодих фахівців, маючих досвід роботи в 

колективі та з колективами. Викладене підтверджується результатами проведеного 

опитування. Наведемо оцінку керівним складом СВО вмотивованості випускників на 

подальшу офіцерську службу: усталена мотивація у 90% випускників відзначена 26,7% 

керівного складу; відповідно від 80 до 90% – 4,4 %; від 70 до 80 % – 6,7%; від 60 до 70% – 

4,4%; від 50 до 60% – 20,0%; менше 5% – 37,8%. Більш як 50% курсантів не мають стійкої 

мотивації на подальшу офіцерську службу. Так вважає 57,8% опитаних представників 

керівного складу та 30,3% – науково-педагогічних працівників ВВНЗ. Ці дані мають жорстку 

кореляцію з мотивами вступу кандидатів на навчання у ВВНЗ. Зокрема, один із основних 

таких мотивів – можливість безкоштовного отримання вищої освіти. Середнє значення 

такого мотиву за результатами опитування курсантів першого курсу п’яти ВВНЗ складає – 

55,4%. Вихід з такого становища вбачається в необхідності покращення професійно-

психологічного відбору кандидатів на навчання, соціального захисту офіцерського складу, 

посилення відповідальності за виконання умов контракту, забезпечення достатності 

військово-професійної підготовки фахівців в межах державних стандартів вищої освіти з 

розробкою та узгодженням нормативних документів з відповідними органами управління 

освітою.  

3. На думку курсантів-випускників, найбільше сприятимуть підвищенню ефективності 

їх підготовки у ВВНЗ такі чинники: посилення практичної підготовки з застосуванням 

бойової техніки – 87,8%; збільшення терміну військового стажування – 69,1%; частіше 

моделювання в ході навчання реальних ситуації, що здебільшого зустрічаються у практичній 

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

роботи з особовим складом – 56,9%. 

4. Нічого, окрім занепокоєння, не викликає ступінь сформованості у курсантів 

основних компетенцій. За результатами оцінювання керівним складом, науково-

педагогічними працівниками і самими курсантами (самооцінка) менш сформованими 

виявилися такі компетенції: на думку керівного складу: методична компетенція – 73,4%; 

організаційно-управлінська – 62,3%; правова – 62,2%; тактична, спеціальна – 55,5%; виховна 

– 54,4%; на думку науково-педагогічних працівників: 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%; тактико-спеціальна – 31,5%; соціально-виховна – 28,6%; загальновійськова, 

тактична – 27,2%. 

З урахуванням викладеного, важливою задачею військової освіти є формування нового 

покоління, інноваційних моделей військових фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів і 

ланок управління. Набутий за роки незалежності досвід підготовки військових фахівців 

показав необхідність їх суттєвого коригування на засадах системного та компетентнісного 

підходу. Особливо актуальною ця проблема є для фахівців тактичного рівня. Як 

відзначається у Програмному документі      ЮНЕСКО [11], “...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 та 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 
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якого складає реальна готовність фахівця до виконання функціональних обов’язків за 

отриманою спеціальністю (спеціалізацією). Системна модель військового фахівця за 

визначеними спеціальністю (спеціалізацією), кваліфікацією, терміном навчання передбачає 

інтегральну єдність освітньо-кваліфікаційних вимог на основі компетентнісного підходу [2, 

с. 6] (“знання й розуміння”, “знання як діяти”, “знання як бути”): змісту та процесуальної 

складової навчання (технології); засобів контролю та діагностики; процедур моніторингу. 

На нашу думку, сучасна компетентнісна модель підготовки військових фахівців різних 

освітньо-кваліфікаційних рівнів і ланок управління має створюватись на таких засадах 

[3; 9, с. 73]: стандартизації; урахування специфіки підготовки військових фахівців 

командного та інженерного профілю; ступневості; технологізації; орієнтації нормативних та 

варіативних частин змісту освіти на спеціальність (спеціалізацію) та кваліфікацію 

військового фахівця; єдності змісту фундаментально-теоретичної та практичної підготовки 

військового фахівця; всебічного матеріально-технічного та фінансового забезпечення. 

На теперішній час підготовка військових фахівців тактичного рівня командного 

профілю здійснюється в СВО за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра з терміном 

навчання 4 роки, а інженерного та гуманітарного – за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

“спеціаліст“ (“магістр“) і терміном навчання 5 років. З переходом до сучасної структури 

вищої військової освіти, а саме: “бакалавр-магістр-доктор філософії” постає проблемне 

питання щодо перегляду структури, змісту, термінів і дидактики підготовки військових 

фахівців з вищою освітою усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів і ланок управління. При 

цьому рівень бакалавра (командира, інженера) має забезпечувати повну готовність фахівця 

до професійної діяльності, в першу чергу, в управлінській, інженерно-експлуатаційній 

сферах. Освітні програми підготовки магістрів можуть бути поділені на такі: дослідницькі, 

професійні, кар’єрні. Підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр“ 

(тактичний рівень) доцільно здійснювати за визначеними напрямами та спеціальностями для 

забезпечення комплектування офіцерськими кадрами: військ (відповідно до організаційно-

штатних структур ЗС України), науково-дослідних і випробувальних установ, військових 

представництв підприємств оборонно-промислового комплексу, ВВНЗ, системи підготовки 

наукових і науково-педагогічних кадрів. Підготовка військових фахівців оперативно-

тактичного та оперативно стратегічного рівнів має здійснюватися в Національному 

університеті оборони України (НУОУ). 

Перегляд структури, змісту, термінів і дидактики підготовки військових фахівців з 

вищою освітою усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів і ланок управління зумовлюється 

такими чинниками: інформатизацією, комп'ютерізацією та автоматизацією всіх складових 

воєнної сфери; зміною поглядів на ведення сучасних бою та операції, на бойове застосування 

озброєння та військової техніки; модульною побудовою сучасного озброєння, військової 

техніки та особливостями їх функціонування, бойового застосування, експлуатації й 

обслуговування; актуальністю переходу від інформаційно-знаннєвої моделі підготовки 

фахівців до компетентнісної; необхідністю системного формування змісту освіти та 

компетенцій фахівців; запровадженням інформаційних, інноваційних технологій і засобів 

навчання, інтегрованих навчальних середовищ; можливостями динамічного програмування 

та моделювання будь-яких процесів, дій, ситуацій; зростанням достовірності прогностичних 

даних для прийняття різних рішень на основі здобуття потрібної для цього інформації 

сучасними засобами спостереження, зв'язку та розвідки.  

Потребують коригування на рівні суспільства та особистості кожного, хто готується до 

професійної діяльності, психологічні аспекти сприйняття освітньо-кваліфікаційного рівня 

“бакалавр“ (за фахом). Адже такі фахівці в усіх провідних державах світу як у цивільній, так 

і військовій освіті, складають більшість науково-технічного персоналу корпорацій, фірм, 

підприємств, науково-дослідних установ, військових фахівців. Не всі мають бути 

магістрами... Це природний процес. З іншого боку, ніхто не має обмежувати право тих, хто 

хоче і прагне стати магістром. Обидва фахівці отримують вищу освіту, пристойну заробітну 

плату, працюють за відповідними сферами діяльності та саме головне – не відчувають від 
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цього ні дискомфорту, ні приниження своєї гідності чи свого стану в суспільстві. Таке 

положення в суспільстві має стати його нормальним станом, що є характерним для більшості 

країн, де функціонує ринок праці, домінують принципи оптимального використання кадрів в 

усіх сферах діяльності, де оцінка ефективності діяльності персоналу здійснюється не за 

наявними дипломами, колишніми заслугами чи займаними посадами, а за реальними 

матеріальними та інтелектуальними результатами праці. 

З урахуванням викладеного, підготовку фахівців тактичної ланки військового 

управління можна здійснювати в базових видових ВВНЗ, а за окремими інженерними 

спеціальностями – у міжвидових ВВНЗ за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: 

командний фах (напрям “Військове управління“) – бакалавр, з присвоєнням 

кваліфікації “офіцер військового управління тактичного рівня“; термін навчання – 4 роки з 

наступною спеціалізацією у навчальних центрах (військах) – до 6 міс;  

інженерний та адміністративний фахи (цивільний напрям підготовки – інженерно-

експлуатаційний) – бакалавр, з присвоєнням кваліфікації “офіцер військового управління 

тактичного рівня“; термін навчання – 4 роки з наступною спеціалізацією у навчальних 

центрах (військах) – до 6 міс;  

дослідницький, інженерний та адміністративний фахи (цивільний напрям підготовки) – 

магістр, з присвоєнням кваліфікації “офіцер військового управління тактичного рівня“; 

термін навчання – 5-5,5 років.  

Підготовка військових фахівців оперативно-тактичного та оперативно стратегічного 

рівнів (відповідно – ОТР, ОСР) має здійснюватися в НУОУ в галузі “Специфічні категорії“ за 

такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: 

“магістр військового управління“; термін навчання – 2 роки; 

“магістр державного військового управління“; термін навчання – 1,5-2 роки. 

Службова кар'єра бакалаврів може мати таке продовження:  

командного фаху: після випуску та спеціалізації у навчальних центрах (військах) – 

служба у військах – навчання в магістратурі (ОТР в НУОУ; цивільні ВНЗ) – служба у 

військах – курсова підготовка – докторантура або магістратура (ОСР в НУОУ) – подальша 

служба. 

інженерного та адміністративного фахів: після випуску та спеціалізації у навчальних 

центрах (військах) – служба у військах – навчання в магістратурі (ВВНЗ; ОТР в НУОУ; 

цивільні ВНЗ) – служба у військах, ВВНЗ тощо – курсова підготовка – докторантура або 

магістратура (ВВНЗ; ОСР в НУОУ) – подальша служба. 

Службова кар'єра магістрів може продовжуватися таким чином:  

дослідницький, інженерний та адміністративний фахи: після випуску – служба у 

військах (установах, штабах) – докторантура (ВВНЗ) або магістратура (ОТР в НУОУ) – 

подальша служба – курсова підготовка. 

“магістр військового управління“: після випуску – служба у військах (установах, 

штабах) – докторантура або магістратура (ОСР в НУОУ) – подальша служба – курсова 

підготовка; 

“магістр державного військового управління“: після випуску – служба у військах 

(установах, штабах) – докторантура – подальша служба – курсова підготовка; 

Викладені інноваційні підходи щодо підготовки військових фахівців потребують 

подальшого розвитку (реформування) СВО за такими напрямами: 

підвищення рівня управління військовою освітою на основі: відповідного нормативно-

правового забезпечення (прозорість розроблення, експертиза, апробація, затвердження); 

функціонального підходу до управління на різних ієрархічних рівнях з відповідним 

розподілом функцій; прогнозування, моделювання; експериментальної апробації та 

експертизи освітніх інновацій; науково обгрунтованих короткострокових і довгострокових 

програмно-цільових методів; запровадження новітніх інформаційно-управлінських та 

комп’ютерних технологій; підвищення компетентності управлінського персоналу всіх рівнів, 
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відповідальності за прийняті рішення; виключення, намагань і випадків прийняття вольових 

рішень, що дестабілізують діяльність СВО в цілому чи її окремих структурних складових; 

забезпечення реального та дієвого функціонування в СВО за спрямованістю всіх видів 

підготовки персоналу (допризовна підготовка; підготовка в ТСОУ; підготовка ліцеїстів; 

підготовка солдат, сержантів, молодших спеціалістів у військах, навчальних центрах, 

коледжах; підготовка офіцерських кадрів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів і ланок 

управління, офіцерів запасу, наукових і науково-педагогічних кадрів у ВВНЗ, ВНП ВНЗ, 

науково-дослідних установах; професійна (командирська) підготовка персоналу в штабах, 

закладах, установах, військах тощо; курсова підготовка); 

формування державного замовлення на підготовку військових фахівців різних 

категорій, освітньо-кваліфікаційних рівнів, ланок управління за такою ієрархією дій: безпека 

держави – Воєнна доктрина – завдання та функції ЗС України – структура ЗС України –

 чисельність ЗС України – штатні категорії ЗС України – потреба у військових фахівцях 

різних категорій, освітніх кваліфікаційних рівнів і ланок управління – аналіз, прогнозування, 

експертна оцінка – державне замовлення на підготовку військових фахівців різних штатних 

категорій, паспортів посад (освітньо-кваліфікаційних рівнів, ланок управління, кваліфікацій) 

для ЗС України з урахуванням досвіду функціонування збройних сил провідних країн світу; 

створення оптимальної мережі навчальних закладів системи військової освіти 

відповідно до реальних потреб ЗС України у фахівцях різних категорій, освітньо-

кваліфікаційних рівнів, ланок управління та кваліфікацій; 

перехід до нової дидактичної системи в підготовці військових фахівців з вищою 

освітою: оптимізація інтеграційних процесів військової освіти з цивільною освітою в 

напрямах перегляду співвідношення нормативної та варіативної складових стандартів вищої 

військової освіти, військово-професійної спрямованості підготовки фахівців; оптимізація 

структури та змісту підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, приведення 

його у відповідність з досвідом бойової та оперативної підготовки військ (сил), їх 

застосування у миротворчих операціях, локальних конфліктах і війнах, з психолого-

фізіологічними можливостями тих, хто навчається; розроблення нового покоління освітньо-

кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм, засобів діагностики якості 

підготовки фахівців на основі компетентнісного підходу; теоретико-прикладна підготовка 

військових фахівців у ВВНЗ, ВНП ВНЗ, застосування інфокомунікаційних, інноваційних 

технологій, інтегрованих навчальних середовищ, тренажерів тощо; практична підготовка 

військових фахівців у навчальних центрах, військових частинах за посадовим призначенням 

(спеціальністю, кваліфікацією, паспортом посади) на діючому озброєнні та військовій 

техніці в умовах, наближених до бойових; застосування особистісно орієнтованих технологій 

у підготовці військових фахівців; достатність інформаційного, матеріально-технічного, 

фінансового та навчально-методичного забезпечення; 

створення в системі військової освіти ієрархічної структури з моніторингових 

досліджень військово-освітнього процесу та його дієвого коригування.  

Висновки. Практична реалізація в СВО актуальних інноваційних підходів щодо 

підготовки військових фахівців має набути системного, комплексного характеру і 

відповідати таким засадам: пріоритет загальних цілей у підготовці військових фахівців 

відносно дидактичних, що мають місце в процесі навчання; системність змісту навчання та 

його відповідність сфері діяльності майбутніх випускників ВВНЗ, ВНП ВНЗ; застосування 

адекватних інформаційних та педагогічних технологій; практична підготовка військових 

фахівців у навчальних центрах, військових частинах за посадовим призначенням 

(спеціальністю, кваліфікацією, паспортом посади) на діючому озброєнні та військовій 

техніці в умовах, наближених до бойових; всебічність фінансового та матеріально-

технічного забезпечення; здійснення контролю, моніторингу та коригування військово-

педагогічного процесу.  
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ 

ШКОЛІ  

 
Категорія «освітнього суспільства» стає базовою категорією моделі освіти майбутнього 

століття, в основі якої повинен лежати принцип випереджаючого розвитку, інтелектуального, 

наукового, культурного, особистісного потенціалу суспільства, що, безумовно буде ефективним у 

сполученні з принципом випереджаючого розвитку науки, тому що високодинамічний 

соціокультурний прогрес у суспільному розвитку викликає швидке «старіння» конкретно-

наукових і професійних знань, необхідність перегляду поняттєво-категоріального і 

теоретичного фундаменту сучасної науки й адекватних їм навчальних дисциплін, які 

вивчаються у вищій школі. Тому очевидна необхідність осмислення нової освітньої концепції в 

контексті «якості» освіти і навчання. 

Ключові слова: система освіти, освітнє суспільство, фундаментальльна освіта, якість 

освіти 

 

Категория «образовательного общества» становится базовой категорией модели 

образования будущего века, в основе которой должен лежать принцип опережающего развития, 

интеллектуального, научного, культурного, личностного потенциала общества, что, безусловно 

будет эффективным в соединении с принципом опережающего развития науки, потому что 

высокодинамический социокультурный прогресс в общественном развитии вызывает быстрое 

«старение» конкретно научных и профессиональных знаний, необходимость пересмотра 

понятийно-категориального и теоретического фундамента современной науки и адекватных 

им учебных дисциплин, которые изучаются в высшей школе. Поэтому очевидная необходимость 

осмысления новой образовательной концепции в контексте «качества» образования и обучения. 

Ключевые слова: система образования,образовательное общество, фундаментальное 

образование,качество образования 

 

The category of «educational society» becomes the base category of model of formation of future 

age, which principle of LED development must be underlaid, intellectual, scientific, cultural, personality 

potential of society, that, sure will be effective in connection with principle of LED development of 

science, because high-dynamic sociokul'turnyy progress in community development causes a rapid 

«senescence» concrete scientific and professional knowledges, necessity of revision of concept-category 

and theoretical foundation of modern science and adequate them educational disciplines which are 

studied at higher school. Therefore obvious necessity of comprehension of new educational conception for 

the context of «quality» of education and teaching. 

Keywords: system of education, educational society, fundamental education, quality of education 

 

Вступ. Реформування національної системи освіти відіграє велику роль у перебудовних 

процесах, що відбуваються зараз в Україні, визначається масштабністю і радикальністю змін. 

Суть полягає не в удосконаленні тих чи інших напрямків освітньої практики, а в переході 

системи освіти на якісно новий рівень функціонування із зміною парадигмальних основ 

свого розвитку. Від стану справ у національній системі освіти значною мірою залежить успіх 

всього процесу соціальної модернізації та державотворення в Україні, оскільки саме тут 

повинні сформуватися ціннісні орієнтири та мотиви діяльності людей, адекватні тим формам 

соціального устрою та практики, що мають бути вибудувані у процесі реформ. У зв'язку з 

тим, що система освіти у інформаційному суспільстві перетворюється на основний генератор 

соціального розвитку, самі інституційні та структурно-функціональні зміни в Україні можуть 

стати лише наслідком формування нової культури, нової моралі, нової смисложиттєвої 

орієнтації та розвитку нових культуростворюючих здібностей, що і є завданням системи 

освіти.Звідси зрозуміла значимість випереджуючого розвитку реформ у системі освіти та 

здійснення їх на основі добре розроблених і інтегрованих у рамках єдиної парадигми 

світоглядних, концептуальних та методологічних основах.  



 292 

Основна частина. Перехід у ноосферу був осмислений ще К.Е. Ціолковським та В.І. 

Вернадським. Вони вважали ноосферу фундаментом переходу в новуцивілізацію. Ідеали 

«утвореного суспільства» і «людини, що навчається» стали стратегією освітньої політики 

багатьох держав. Сучасні вчені вважають, що, формуючи нову концепцію суспільства, 

важливо не упустити в ній найголовніше – людини (суб'єкта діяльності), її особистість, а це 

вимагає радикальних перетворень. 

У сучасних соціокультурних умовах спостерігається активний перехід до 

фундаментального інформаційного суспільства, ціннісно-орієнтованого на науку, інтелект, 

культуру, творчість, на особистість – як суб'єкта соціальної, освітньої практики і власного 

розвитку. Цей процес виявляє себе не тільки на рівні українського суспільства, але і як 

світову тенденцію – переходу суспільства і всіх його соціальних систем в істинно нову 

якість. Освіта завжди була найважливішим соціальним інститутом суспільства, що 

забезпечує його глибинні якісні перетворення. 

Глибокому осмисленню сучасних стратегій розвитку вищої освіти присвячені 

дослідження відомих філософів, педагогів, психологів (А.М.Алексюка, В.П.Андрущенка, 

І.Д.Беха, В.І.Бондаря, І.О. Зимнєй, О.В. Долженко, В.Я. Ляудиса, М.С. Розова, В.М. Розіна та 

ін.). 

Досить актуальною є метафорична думка Долженко О.В. «освіта в міру даного 

суспільства», «освіта в міру сучасності» [1,2]. Дійсно, освіта непомітно нав'язує людині 

спосіб життя. У сучасних соціокультурних умовах, показником способу життя стає 

неперервний розвиток і саморозвиток людини через освіту. Категорія «освітнього 

суспільства» стає базовою категорією моделі освіти майбутнього століття, в основі якої 

повинен лежати принцип випереджаючого розвитку, інтелектуального, наукового, 

культурного, особистісного потенціалу суспільства, що, безумовно буде ефективним у 

сполученні з принципом випереджаючого розвитку науки, тому що високодинамічний 

соціокультурний прогрес у суспільному розвитку викликає швидке «старіння» конкретно-

наукових і професійних знань, необхідність перегляду поняттєво-категоріального і 

теоретичного фундаменту сучасної науки й адекватних їм навчальних дисциплін, які 

вивчаються у вищій школі. Тому очевидна необхідність осмислення нової освітньої 

концепції в контексті «якості» освіти і навчання. 

У доповіді Міжнародної комісії «Освіта: Прихований скарб XXI століття» говориться, 

що «освітній ідеал XXI століття радикально відрізняється від класичного ідеалу, заснованого 

на енциклопедичності знання.  

У Доповіді міжнародної комісії також підкреслюється особливості перспективної 

системи освіти, до якої потрібно віднести: - фундаменталізацію освіти, яка повинна істотним 

чином підвищити її якість;- випереджальний характер всієї системи освіти, її націленість на 

проблеми майбутньої постіндустріальної цивілізації; - розвиток творчих здібностей 

людини; - істотно більшу доступність системи реалізації творчого потенціалу для населення 

нашої планети шляхом широкого використання можливостей дистанційного навчання і 

самонавчання із застосуванням перспективних інформаційних і телекомунікаційних 

технологій. Фундаменталізація освіти передбачає її орієнтацію на вивчення основних законів 

природи і суспільства, а також природи і призначення самої людини. Такий підхід повинен 

дозволити людям самостійно знаходити й оцінювати відповідальні рішення в умовах 

невизначеності, у критичних і стресових ситуаціях, коли людина стикається з новими 

складними природними і соціальними явищами. Наукові знання і високі етичні принципи є в 

цих випадках надійною опорою. Під терміном «фундаменталізація» розуміється істотне 

підвищення якості освіти і освітнього рівня людей шляхом відповідної зміни змісту 

дисциплін, що вивчаються, і методології навчального процесу. Вона може досягатися 

різними засобами, до яких можуть бути віднесені і такі:  зміна співвідношення між 

прагматичною і загальнокультурною частинами освіти всіх рівнів. При цьому пріоритетними 

стають проблеми загальної культури людини, формування в неї наукових форм системного 

мислення;  зміна змісту і методології навчального процесу, при яких акцент робиться на 
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вивчення фундаментальних законів природи і суспільства, створюються принципово нові 

навчальні курси, орієнтовані на формування цілісних уявлень про наукову картину світу і 

здатності виходити на системний рівень його пізнання;  забезпечення якісної загальної 

екологічної освіти, яку дозволити не тільки сформувати нові засади світогляду, але і більш 

ефективно використати професійні знання і практичний досвід фахівців з різних сфер 

соціальної практики для спільного розв'язання екологічних проблем. Сюди потрібно віднести 

і поняття «екологічно чистих» людських відносин; забезпечення пріоритетності 

інформаційних компонентів у перспективній системі освіти людей, які будуть жити і 

працювати в інформаційному суспільстві, де найважливішу роль будуть відігравати 

фундаментальні знання про інформаційні процеси в природі і суспільстві і нові інформаційні 

технології.  

Однією з принципово важливих і конструктивних ідей у стратегії підвищення 

інтелектуального потенціалу нації є ідея випереджальної освіти. Суть цієї ідеї полягає в 

тому, щоб своєчасно підготувати людей до майбутнього. Перспективна система освіти винна 

створюватись на основі поєднання новітніх загально наукових і гуманітарних знань і однієї з 

пріоритетних завдань її винне бути формування в людей таких якостей, що дозволяти їм 

успішно пристосуватися, жити і працювати в умовах століття, що наступає. Серед цих 

якостей можна виділити: системне наукове мислення; екологічну культуру; інформаційну 

культуру; творчу активність; толерантність; високу моральність. Саме ці якості людей 

повинні забезпечити виживання і подальший стійкий розвиток цивілізації. Смороду і повинні 

бути пріоритетними цілями для системи випереджальної освіти.  

Принципи практичної реалізації концепції випереджальної освіти доцільно пояснити на 

контрасті з діючою системою вищої освіти. У сучасних системах вищої освіти сьогодні 

реалізовується концепція, якові можна назвати підтримуючою освітою. Підготовка фахівців 

здійснюється головним чином на основі вимог сьогоднішнього дня, без урахування того, що 

чекає цих фахівців у майбутньому. Система підтримуючої освіти явно не відповідає 

сучасним і, тим більше, перспективним вимогам, оскільки вона не забезпечує повноцінної 

підготовки людини до нових розумів існування, що швидко змінюються. Випереджальна 

освіта, навпаки, орієнтується на майбутнє, на ті умови життя і професійної діяльності, у яких 

опиниться випускник вищого заставі освіти після його закінчення, тобто через 4-7 років 

після вступу на навчання. Темпи технологічного і науково-технічного прогресу сьогодні такі, 

що багато які знання застарівають вже протягом 3-5 років, і не враховувати цього чинника в 

перспективній системі освіти неприпустимо. Саме тому система випереджальної освіти 

повинна радикальним образом відрізнятися від системи підтримуючої освіти. При цьому 

головну увагу необхідно зосередити на розвитку творчих якостей людини, її здібностей до 

самостійних дій в умовам невизначеності, а також на розвитку здібностей до навчання, 

придбання нових знань.  

Сучасна освіта повинна органічно включати творчість в освітній процес, формувати 

світогляд, заснований на багатокритеріальності рішень. Вона повинна забезпечувати 

міждисциплінарну організацію змісту навчання, розвивати гармонійність у способах і рівнях 

мислення, готовність випускників не тільки до проектування об'єктів, але і нових видів 

діяльності. Разом з тим, у вузі продовжує панувати суто «предметна» (дисциплінарна) освіта, 

елементний підхід. Ключова проблема відчуження студентів і викладачів від якості 

результатів навчання, незатребуваність цієї якості кожним наступним етапом 

загальнонаукової і професійної підготовки стосовно попередньої. . 

Які  ж закономірні тенденції удосконалення вищої освіти – освіти XXI століття і 

бар'єри до їхнього здійснення в умовах традиційної освіти? 

Не можна не погодитись з тим, що на сьогодні вища школа не здатна виконати основну 

соціальну функцію – підготовку конкурентноздатного фахівця, якісними характеристиками 

якого є: розвинутий інтелект, культура наукового мислення, здатність до культуротворчого 

діалогу, стійка ціннісна орієнтація на творчу самореалізацію і саморозвиток у наукоємному, 

інтелектуальноємному, культуроємному освітньому просторі. В умовах традиційної 
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освітньої парадигми існують перешкоди такого роду підготовки. Адже навчальний матеріал 

дається студентам в логіці опису, домінує суто предметна, інформаційна, а не методологічна 

освіта, елементний, а не якісний підхід до навчання. Студентів не вчать усвідомлювати й 

усвідомлено використовувати інтелектуальний потенціал фундаментальних дисциплін для 

глибокого, цілісного ви рішення пізнавальних і професійних завдань. Майбутній же фахівець 

– це методолог, що володіє широтою і глибиною наукових поглядів і культурою мислення, 

як дисциплінарного, так і міждисциплінарного, системного. Існує ще одна важлива проблема 

-  «розривність мислення». Студенти знають суть окремих понять, теорій законів, можуть їх 

відтворити, але тільки в «логіці опису». Існує розрив між теоретичним знанням і діяльністю, 

творчим мисленням, здатністю осмислювати їх і перетворювати з урахуванням наявного 

знання. Потенціал фундаментальних дисциплін незатребуваний, діяльність мислення носить 

переважно емпіричний характер без теоретичного аналізу самого процесу перекладу логічної 

форми наукового знання – у діяльнісну.  

В умовах традиційного підходу до навчання студент повинен «якісно» засвоїти 

заздалегідь визначену навчальною програмою і педагогом кількість навчального матеріалу. 

Як показує практика, при цьому аж ніяк не має місця діалектичний перехід «кількості в 

якість». Зміст освіти «онаучено», однак при цьому в ній не виявлені її фундаментальні 

інтегративно-філософські, ціннісно-світоглядні, культурні основи. Зміст повинен бути 

спрямований, насамперед, на вміння здобувати, а не запам'ятовувати інформацію. 

Зберігається тенденція, коли наукове знання догматизується, предметно-змістовне поле 

з'являється як набір теорій зі слабко аргументованою необхідністю переходу від одного 

положення теорії до іншого. Результат – суб'єкт без здатності до творчості, без потреби в ній. 

В умовах домінуючого у вищому навчальному закладі інформаційно-репродуктивного 

навчання, мислення студента лінійне, стереотипне, причинно-наслідкове. Тому вони 

опановують не наукою і професією, а простим ремеслом. Крім того, в освітній теорії і 

практиці проявляється гостра світоглядна криза. 

Стратегічний напрямок удосконалювання навчання – цілеспрямоване об'єднання всіх 

дисциплін для цілісного вивчення явищ і процесів. Інакше кажучи, – міждисциплінарна 

інтеграція в процесі дослідження пізнавальних і професійних проблем. Але найчастіше її у 

вищій школя розуміють як узгодження лише наукового змісту навчальних дисциплін. Метою  

ж – є уміння студентів використовувати «апарат» (методологію, основні поняття і 

положення) дисциплін у якості методологічного, теоретичного і технологічного засобу 

дослідження пізнавальних і професійних проблем і завдань. При цьому здійснення 

міждисциплінарної інтеграції повинно забезпечувати: 

• побудову цілісних моделей досліджуваних явищ, створення умов для усвідомленого 

розуміння студентом цих явищ і розв’язання конкретних пізнавальних проблем і ситуацій; 

• уміння студентів, самостійно здійснюючи цю інтеграцію, будувати дисциплінарні і 

цілісні «портрети» (моделі) процесів вирішення пізнавальних і професійних проблем; 

• цілісний розвиток цілісної особистості студента – майбутнього фахівця, його 

інтегрального мислення і бачення професійної діяльності взагалі; 

• якість вищої освіти [2, с. 18]. 

Інтеграція – не просто об'єднання довільної множини елементів і зв'язаних лише 

ситуативно, а перехід кількості в якість. Це внутрішня взаємозалежна цілісність, що має 

властивостями, які були відсутні в складових її компонентів [3]. Це відкриття нових зв’язків і 

відношень шляхом включення в нові системи зв’язків. Інтегративність виявляється в 

цілісності особистості, цілісності її знання, діяльності в збагненні цілісності досліджуваних 

явищ і процесів. З цих позицій варто розглядати процес «взаємопроникнення, 

взаємозбагачення цінностями і смислом» між суб'єктами навчально-пізнавального процесу. 

Крім того, інтеграція є важливою не тільки на змістовному, але і на діяльнісному та 

особистісному рівнях. Інтеграція виступає як концептуальний синтез змістовних, наукових, 

філософських, логічних, методологічних основ навчання. Це обумовлює основу принципів 

побудови навчальних дисциплін як «основ наук» (Давидов В.В., Решетова З.А., Зоріна Л.Я. 
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та ін.) і їх фундаментальність (перехід до нових, узагальнених схем теоретичного опису явищ 

і процесів, забезпечення розвитку сучасного типу наукового мислення та ін.). Ефективність 

процесу навчання при цьому залежить від ступеня цілісності його як системи. 

Під цілісністю системи розуміється загальна властивість систем будь-якої природи, що 

характеризує високий рівень інтегрального розвитку їхніх компонентних зв'язків і здатність 

системи робити нові інтегральні якості, не властиві окремим її компонентам. Стосовно 

системи навчання, цілісність – це її обґрунтованість і здатність на основі міждисциплінарної 

інтеграції забезпечувати цілісну фундаментальну освіту з усіх дисциплін, тобто формувати у 

студентів потребу й уміння затребувати і використовувати науковий зміст дисциплін як засіб 

побудови цілісних процесів вирішення пізнавальних і професійних проблем [2, с.19]. 

З точки зору інтегративності «нова якість навчання – це системний розвиток 

інтелекту». Дуже важливо, щоб ця система не була жорсткою, а була б відкритою, 

динамічною системою, здатною до розвитку й удосконалення, і спиралася на творчий підхід 

викладачів до її моделювання і реалізації. 

Перспективною визнається проектно-творча модель навчання у вищій школі (Зимняя 

И.А., Чернилевский Д.В., Филатов О.К., Агапова Л., Ильин Г.Л. та ін.), що на глибоке 

переконання дослідників, забезпечить розвиток інтегруючого, або міждисциплінарного 

мислення, що у свою чергу, знаходить своє втілення в новому стилі мислення 

(методологічному). В умовах проектно-творчої моделі навчання відсутні дискретні навчальні 

дисципліни. Логіка освітнього процесу базується на ідеї пізнання навколишнього світу в 

контексті його створення: проектування, моделювання, конструювання, дослідження і 

всебічної оцінки результатів завершеного проекту як з погляду його якісного і кількісного 

рівня, так і з погляду «вливання в навколишній світ». Проектно-творчий підхід забезпечує 

виділення творчого початку пізнання, що відноситься до цілісно сприйманого 

навколишнього світу з його закономірностями, взаємозв'язками і перспективами розвитку. 

При цьому готові знання не зникають, але перестають бути самоціллю навчання. 

Що стосується інтелектуальних атрибутів розвитку, то в дослідженнях виділяються три 

рівні: мегаметодологія, методологічний інструментарій, наукова раціональність – як 

ефективні і природні способи введення в науку суб'єкта соціального розвитку. Що стосується 

пізнання, то тут потрібно сказати наступне: хоча людина і процвітала у плодах пізнавальної і 

творчої діяльності, самій діяльності вона не приділяла належної уваги. Сьогодні люди 

навчилися виконувати процедури емпіричного узагальнення і теоретичного осмислення. Але 

доцільно освоїти не емпіричний досвід діяльності, а методологію мислення, методологію 

різних видів діяльності. А в зв'язку з цим, навчання, спрямоване на передачу знання, стає 

менш ефективним. Таким чином, виявляє себе перехід:  

• від «підтримуючого навчання» до розвиваючого; 

• від дисциплінарної до міждисциплінарної організації змісту навчання; 

• від переваги методів передачі готових знань і пошуку однозначних відповідей до 

освоєння методології пізнавально-перетворюючої діяльності, що припускає багатозначність 

результатів [2, с.36]. 

Отже, нова освітня парадигма «рефлексивна», «дослідницька», «проблемно-

центристська», що забезпечує  розвиток критичного рефлексивного мислення, що загострює 

«методи роботи з новизною». 

Дослідження показують, що перехід системи вищої освіти в нову якість забезпечується 

в тому випадку, якщо:  

 вона орієнтована на суб'єкта навчання – студента;  

 вона буде не просто науковою, але й культуродоцільною; 

 наукові знання не будуть підноситися як свідомо абсолютні істини; 

 освіта буде процесом, що не стільки дає готові знання, скільки формуює тип 

мислення, діяльності, спілкування студента; 

 способи мислення будуть основою побудови студентом власного наукового 

світогляду, особистісного знання. 
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Таким чином, важливою тенденцією в сучасних умовах є якісний перехід від 

екстенсивної інформаційно-репродуктивної моделі навчання у вузі – до інтенсивного 

фундаментально-креативної, у центрі якої повинен бути пріоритет цілісної особистості 

студента, а в її основі – методологія цілісного, системного підходу. Якість навчання 

починається саме з особистості, з розвитку її інтелектуального потенціалу, творчих 

можливостей, із творчої самореалізації у творчій-перетворюючій діяльності, у результаті якої 

народжується нове «якість особистості» і удосконалюється якість процесу навчання. 

Відомо, що у психології існує кілька десятків теорій особистості. Аналізуючи ці теорії, 

А.Г. Асмолов відзначає, що превалює емпіричне розуміння особистості і приводить 

висловлену А.Н. Леонтьєвим думку про те, що «особистість – є системна і, тому, надчутлива 

якість» [6, с.36]. 

У контексті сучасних стратегій удосконалення процесу навчання необхідно 

забезпечити розвиток особистості студента як суб'єкта інноваційного процесу навчання; як 

суб'єкта пізнання, самопізнання і саморозвитку; як суб'єкта продуктивного культуротворчого 

діалогу; як суб'єкта творчої діяльності. 

Теоретико-методологічну основу розвитку «суб’єктності» особистості студента складає 

діяльнісна теорія особистості і особистісно-діяльнісний підхід. Разом з тим, варто 

підкреслити, що в дослідженнях частіше зустрічається поняття особистісно-орієнтований 

підхід (Н.А. Алексеев, І.Д.Бех, И.С. Якиманская, И.Я. Лернер та ін.). 

У «Нарисах з філософії освіти» О.В. Долженко відзначає, що в навчанні студентові 

потрібно освоювати, насамперед, принципи, методи, способи діяльності в рефлексивному 

змісті, а не абсолютні істини наукових знань і теорії. Рефлексивна позиція – це такий спосіб 

оволодіння змістом, що вказує на смислові контексти досліджуваного [1, с. 16]. Крім того, 

необхідне інтелектуальне занурення в особливості майбутньої професії. 

У сучасних фундаментальних працях в галузі філософії освіти (О.В. Долженко, Б.С. 

Гершунский, В.М. Розин, Н.С. Розов) зазначається, що закономірною тенденцією 

удосконалення вищої освіти в контексті її «якості», є її культурологічне осмислення. Слід 

зауважити, що з нашої точки зору про культуру не можна говорити як про щось 

впорядковане, задане: «Справжній культурний потенціал виявляє себе на межі відомого і 

невідомого. Культура існує й усвідомлює себе тільки через проблемність на шляху її 

усвідомлення і подолання. Вона виявляє себе тільки стосовно «terra incognito» [5, с.90]. 

Студенти освоюють  науку, як знакову культуру, причому зовні задану. Погоджуючись 

з О.В. Долженко, зазначимо, що «у культуру не можна ввести, у неї можна лише увійти. 

Культура завжди суб’єктна, її носієм може бути лише суб'єкт» [2, с.95]. Оскільки культура 

особистісна, вона твориться особистістю. Принциповим у цьому контексті стає розвиток 

здатності до культурного самовизначення, розвитку інтелекту, розвитку методологічної 

культури, ймовірнісного типу мислення. Особливої значущості набуває залучення до самого 

процесу виникнення наукового знання – як найважливішої культурної цінності, різним 

способом його вираження і його проблематики. 

У зв'язку з цим виникає думка про доцільність культуроспрямованої концепції «якості» 

освіти в сучасній вищій школі. Дослідники одностайно визнають, що традиційна модель 

освіти ігнорувала цінності культури. Культура сприймалася як «система сталих зразків 

мислення, діяльності, спілкування. Лише в культурному просторі особливості мислення, 

діяльності, навчання набувають статусу значеннєвих сутностей. 

Ще починаючи з Ж.-Ж. Руссо культура відігравала роль інтегруючого початку. З 

огляду на це, студента необхідно розглядати як відкриту динамічну систему, розглядаючи 

«відкритість» як його особливу творчість, пошуково-перетворюючу активність в освоєнні 

«фундаменту» творчого потенціалу культури. 

Характеризуючи особистість  з високою культурою, ми в першу чергу звертаємо увагу 

на її здатність до неперервної самоосвіти, самовиховання, саморозвитку. Досягши певного 

рівня культури, у людини все активніше, все результативніше спрацьовує самопізнання; вона 

самовизначається (тобто актуалізує ті проблеми, які їй видаються найбільш цікавими, 
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здаються більш перспективними й особисто значимими; вона все більш ефективно управляє 

собою; прагне до творчої самореалізації в будь-яких видах діяльності . 

Особливої значимості набуває ідея переходу від культури монологічної до культури 

діалогічної, філософські основи якої варто шукати в роботах В.С. Біблера, М.М. Бахтіна. 

Біблер В.С. вважає, що культура діяльності розвивається як культура до-діяльності, коли 

студент орієнтований не на результат, а на саму діяльність, коли він освоює переддень 

безпосередньої діяльності. Завдяки діалогові культур, суб'єкт формує себе як особистість. 

Таким чином, навчально-пізнавальну діяльність студентів необхідно аналізувати як 

найважливіший компонент навчально-пізнавальної ситуації, системоутвоюючою змінною 

якої є взаємодія педагога і студента. Так, із усіх ситуацій їхньої спільної діяльності, В.Я. 

Ляудис виділяє спільну продуктивну діяльність (СПД), необхідну особливо для вирішення 

творчих, дослідницьких задач. Саме спільна продуктивна діяльність забезпечує процеси 

ціннісно-смислового самовизначення і взаємозбагачення і є умовою особистісного розвитку 

як студентів, так і педагогів. 

У контексті якісних перетворень у сучасній вищій школі, особливу культурну цінність 

набуває «живе наукове знання». Так, В.П. Зінченко пише: «Головним у перспективі освіти 

повинне стояти живе знання, що не є опозицією науковому знанню. Воно спирається на 

нього, служить його передумовою до підсумків. Живе знання відрізняється тим, що воно не 

може бути тільки лише засвоєне, воно повинно бути побудоване [3, с. 15]. Леонтьев А.Н., 

який одним з перших використав поняття «живе знання», стверджував, що воно формується 

на основі ціннісного відношення до знання. «Живе знання» є найбільш вагомим у світі, що 

динамічно розвивається. 

І дійсно, сьогодні важко уявити високу якість мислення, знання, діяльності без 

методології, логіки. А включення методологічних знань у зміст освіти передбачає орієнтацію 

пошукової діяльності, що відповідає етапам і логіці наукової діяльності, та дозволяє 

опанувати методами наукового пізнання [4, с. 45]. 

Взявши за основу критично-аналітичну та проектно-конструктивну орієнтації, слід 

акцентувати увагу та тому, що студент повинен виступати, насамперед, як дослідник 

мислення, діяльності. Особливе місце тут займатиме рефлексія – як здатність 

проаналізувати, осмислити виниклі в діяльності мислення перешкоди, проблеми, протиріччя 

і намітити шлях їхнього подолання. 

Особливого значення і змісту набуває феномен «творча особистість». Це особистість, 

здатна відкривати нове знання, тому що, виступаючи тільки лише як «носій», нехай навіть 

найсучаснішого фундаментального знання, вона не може бути конкурентноздатна в сучасних 

соціокультурних умовах. 

Рівень креативності навчального пізнання й особистості студента визнається важливою 

умовою підвищення його якості. 

Реформування системи вищої освіти сьогодні осмислюється по багатьох стратегічних 

напрямках. Однак, воно нерідко зводиться лише до окремих модифікацій і не носить 

системного характеру. А по суті справи будь-яка перетворююча і творча діяльність повинна 

спиратися, насамперед, на методологію системного проектування. Сьогодні фахівцям не 

вистачає спеціальних знань, загальметодологічних, загальносистемних уявлень, 

взаємозв'язку фундаментальних, загальпрофесійних і спеціальних знань. При цьому на 

найвищому рівні абстрактності знаходяться фундаментальні знання (закони, принципи, 

теорії). Дві тенденції (фундаменталізація і професіоналізація), і донині знаходяться в 

опозиції одна до одної, перемагає все ж фундаменталізація. Фундаменталізація стає одним з 

основних векторів розвитку парадигми освіти. Вона спрямована на формування цілісної 

картини навколишнього світу, системних знань, системного мислення, системного підходу 

до вирішення складних комплексних міждисциплінарних завдань. Поглиблення 

фундаменталізації освіти додає ту інваріантість підготовки фахівців, що так потрібна в 

сучасних умовах, коли необхідно реагувати на нові запити суспільства, на нові технології. 
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Значимим стає оволодіння студентами фундаментальними цінностями пізнання, науки, 

культури, творчості, професії в процесі навчання у вищій школі; перехід до цілісності, 

системності моделей навчання, навчально-пізнавальної і професійно-педагогічної діяльності, 

і що саме головне, особистості і педагога, і студента. 

Висновок. Таким чином, пріоритетною стратегією розвитку сучасної вищої освіти, є 

підвищення якості навчання через його фундаменталізацію і гуманізацію. При цьому, 

особистісному, культурному, ціннісному виміру навчання в сучасній вищій школі надається 

особливого фундаментального змісту. 

Методологічну основу перетворень складають: особистісно-діяльнісний, аксіологічний, 

культурологічний, синергетичний та комунікативний підходи. 
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УДК 37.025                                                                к.т.н. Cальнікова О.Ф. (ВІКНУ) 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЖІНОК-

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА МОТИВАЦІЇ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ 

 
У статті проведено емпіричне дослідження особистісних особливостей жінок-

військоволужбовців, зокрема потреби в пошуках відчуттів та ступеня готовності до ризику. 

Охарактеризовано основні мотивації вибору професії жінки-військовослужбовця. 

Ключові слова: самоактуалізація, мотивація вибору професії, жінка-військовослужбовець. 

 

В статье проведено эмпирическое исследование личностных особенностей женщин-

военнослужащих, в частности потребности в поисках ощущений и степени готовности к 

риску. Охарактеризованы основные мотивации выбора профессии женщины-военнослужащего. 

Ключевые слова: самоактуализация, мотивация выбора профессии, женщина-

военнослужащий. 

 

In the article the empiric study of personal characteristics of service woman is conducted, in 

particular the requirements in search of sensations and degree of preparedness for risk. The basic 

motivations of vocational choice of the service woman are characterized. 

Keywords: self-actualization, motivation of vocational choice, service woman. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими 

або практичними завданнями. Сьогодні українська армія, прагнучи до набуття світових 

стандартів несення військової служби, надала дозвіл на отримання військової професії із 

подальшим несення служби в армії тисячам жінкам. Процес вибору військової професії 

жінкою є процесом здобуття нею професійного самовизначення та власної професійної 

ідентичності. Остання виступає необхідною умовою саморозвитку та самоактуалізації 

особистості як такої. Військове керівництво підкреслює на необхідність розробки окремих 

навчально-методичних та організаційних планів військової діяльності жінок в цілому. Тому 

дослідження спрямоване на вивчення особистісних особливостей жінок-військовослужбовців 

та мотивації вибору професії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї 

проблеми. Окремі аспекти самоактуалізації розглянуті у роботах О.Ф.Бондаренка, 

А.В.Вихруща, В.В.Власенка, С.В.Васильківської, П.П.Горностая, Т.В.Говорун, В.І.Карікаша, 

В.Г.Панка, Н.І.Пов’якель, В.М.Федорчука, Н.В.Чепелєвої, Т.С.Яценко. У них висвітлюються 

питання актуальності особистісного зростання у процесі професійної підготовки, роль 

активних методів навчання та конкретних інтеракційних методик у цьому процесі, 

особливості підготовки до різних аспектів професійної діяльності. Разом з тим, спеціальні 

дослідження, присвячені вивченню особистісних особливостей жінок-військовослужбовців 

недостатньо повно розв’язали дане питання, хоча воно є надзвичайно важливим для оцінки 

ефективності професійної діяльності та професійного виховання як важливих компонентів 

самоактуалізації жінки, зв’язку між формами підготовки та рівнем самоактуалізації 

особистості. Таким чином, недостатня розробка даної проблеми і визначила вибір теми 

дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. Самоактуалізація, самореалізація - прагнення людини до якомога 

повнішого виявлення і розвитку своїх особистісних можливостей. 

Проблематику самоактуалізації активно розробляв А. Маслоу. Він вважав, що 

самоактуалізація є найвищою потребою людини, відповідно до «піраміди потреб». 

Відповідно до його теоретичних положеннь, людина здатна до задоволення більш високих (з 

піраміди) потреб тільки після того, як задоволені нижчі. Отже, щоб людина змогла 

самоактуалізуватися, їй спочатку необхідно задовольнити всі інші потреби відповідно до 

піраміди. 
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За А. Маслоу, самоактуалізованим людям властиве: більш яскраве і чітке сприйняття 

реальності; cпонтанність; орієнтування на вирішення проблеми; пошук усамітнення для 

зосередження; незалежність у мисленні; пограничний або містичний досвід; щира доброта; 

благородство і повага; почуття гумору; креативність; культурна відкритість; усвідомлення 

власної недосконалості [1]. 

Зайнятість жінок у професійній діяльності пов’язана з їх гендерними стилями 

поведінки. За даними дослідження, у жінок-керівників та військових переважає маскулінний 

стиль поведінки, а у жінок-медиків, педагогів та домогосподарок – фемінінний стиль 

поведінки. Це залежить від особливостей тих чи інших професій. Встановлений зв’язок 

статеворольових пріоритетів у профілях маскулінності та фемінінності знаходить 

підтвердження у тому, що 80% опитаних жінок вважають свою роботу цікавою і 

стверджують, що вона дає їм можливість самостійно приймати рішення. Успішна кар’єра, у 

їх розумінні, передбачає незалежність та самостійність, можливість творчості, 

самореалізації. Жінки, зорієнтовані на кар’єру вважають, що їм вдалося реалізуватися у 

професійній діяльності, а саме: жінкам-керівникам – на 100%, військовослужбовцям – на 

80%, педагогам – на 80%, медичним працівникам – на 70%, у той час як домогосподаркам – 

лише на 50% [2]. 

Одним із методів дослідженя виступило опитування жінок-військовослужбовців за 

допомою розробленої анкети. В ході дослідження були отримані наступні результати. 90% 

жінок-військовослужбовців вважають, що сучасна жінка є активним членом життєдіяльності 

суспільства, в тому числі й професійної. Крім того 30% жінок зауважили, що саме праця дає 

їм змогу найбільше розкрити себе та самореалізуватися. 62% жінок відповіли, що мають 

працювати через необхідність утримувати родину. Варто відмітити, що жодна респондентка 

одностайно не зауважила на тому, що головною роллю жінки є ведення домашнього 

господарства. Більш того 49% жінок відповіли, що в першу чергу хотіли б турбуватися про 

власну кар’єру, а потім про родину, 27% – навпаки пріоритетним для себе вважають саме 

турботу про сім’ю, й 23% жінок зауважили, що намагаються поєдунвати ці дві сфери 

життєдіяльності. 28 % жінок-військовослужбовців не хотіли б залишати роботу, оскільки 

вважають, що саме професія допомагає їм найбільше самореалізуватися проте можуть 

погодитись не працювати лише на невеликий період. 19% жінок звільнилися б, якщо б мали 

належен матеріальне забезпечення, 13% – з радістю присвятили б себе родині. 14% 

респоденток зауважили, що працюють в армії задля побудови кар»єри та підвищення 

власного соціального статусу. Лише 7% бачать свою службу як шлях до реалізації власних 

талантів. 10% жінок працюють через бажання довести іншим власну компетентність як 

професіонала. Й жодна жінка не пішла працювати в армію через настанови свого чоловіка 

або наслідуючи приклад інших жінок. Жінки-військовослужбовці в першу чергу обирали 

свою професію через можливість забезпечити собі соціальну та матеріальну стабільність та 

постійну трудової зайнятість. Другорядним виявився інтерес до виконуваної роботи, й на 

третьому місці жінки розташували можливість заробити багато грошей. Жінки 

підкреслюють, що на роботі для них дуже вадливим є наявність дружнього колективу та 

гарних взаємовідносин із колегами, а також відчуття власноої компетентності через 

відповідність вимог роботи їхнім здібностям. А от престижність військової професії, 

можливість кар’єрного зростання, важливість прояву робочої ініціативи виявилися не дуже 

важливими для жінок-військовослужбовців. Проте не зважаючи на це, 52% жінок 

зауважують, що професія військовослужбовця потребує весь час проявву власної ініціативи 

та рішучості. 70% опитаних жінок відповіли, що цілком задоволені власною професією та не 

бажають її змінювати. 24 % респонденток прийшли у лави військових за для того, щоб 

заробити гроші, 16% – бо хотіли допомогти людям, 15% жінок прагнули саме через 

військову службу реалізувати всій внутрішній потенціал. Й 6% жінок стали 

військовослужбовцями, бо оцінювали дану професію як престижну [3]. 

З метою з’ясування особистісних особливостей жінок, які обирають професію 

військовослужбовця нами було проведено дослідження таких параметрів як потреба в 
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пошуках відчуттів та ступінь готовності до ризику. Об’єктом дослідження стали 30 

курсанток 4 курсу Військового інституту Київського національного університету імені Т. 

Шевченка. В якості контрольної групи в дослідженні взяли участь студентки 4 курсу 

психологічного факультету ЧНУ м. Черкаси у кількості 30 осіб. 

Для дослідження рівня потреби у відчуттях обом групам була запропонована 

«Методика діагностики потреби в пошуках відчуттів» М. Цукермана. Отримані результати 

свідчать про високих рівень потреб у відчуттях (11-16 балів) у 22 досліджуваних з основної 

групи. Це означає наявність потягу, можливо безконтрольного, до нових вражень, які 

лоскочуть нерви, що часто може провокувати досліджуваного на участь у ризикованих 

авантюрах та заходах. 8 досліджуваних з основної групи набрали від 6 до 10 балів, що вказує 

на середній рівень потреб у відчуттях. Він свідчить про уміння контролювати такі потреби, 

про помірне їх задоволення, тобто з одного боку – про відкритість новому досвіду, з іншого 

боку – про стриманість та розсудливість в необхідні моменти життя. 

Досліджувальні з контрольної групи показали такі результати: 17 осіб набрали від 6 до 

10 балів, що свідчить про середній рівень потреб у відчуттях, 9 осіб набрали від 0 до 5 балів, 

що вказує на низький рівень потреб у відчуттях та означає наявність передбачуваності та 

обережності на шкоду в отриманні нових вражень від життя. Досліджуваний з таким 

показником надає перевагу стабільності і упорядкованості перед невідомим та неочікуваним 

в житті. Лише 4 досліджувальних з контрольної групи набрали бали, які свідчать про 

високий рівень потреби у відчуттях. 

Для дослідження готовності до ризику обом групам була запропонована «Методика 

діагностики ступеня готовності до ризику» Шуберта. Отримані результати світчать про те, 

що в основній групі 21 особа має високий ступень готовності до ризику, 9 осіб мають 

середній ступень. Контрольна група продемонструвала такі результати: 19 осіб мають 

середній ступень готовності до ризику, 8 осіб занадто обережні, тобто мають низький рівень 

готовності до ризику і тільки 3 особи набрали бали, які вказують на високий ступень 

готовності до ризику. 

Висновки. Таким чином, спираючись на результати соціологічних опитувань, можна 

зробити висновки про мотивацію вибору українськими жінками професії 

військовослужбовця. Жінки-військовослужбовці в першу чергу обирали свою професію 

через можливість забезпечити собі соціальну та матеріальну стабільність та постійну 

трудової зайнятість. Емпіричне дослідження особистісних особливостей жінок-

військовослужбовців, зокрема потреби в пошуках відчуттів та ступеня готовності до ризику, 

та порівняння отриманих даних з показниками жінок з контрольної групи дозволило зробити 

висновок, який повністю підтверджує гіпотезу нашого дослідження. Рівень потреби у 

пошуку відчуттів та ступінь готовності до ризику у жінок-військовослужбовців вищий, ніж у 

жінок, які обирають інші сфери професійної самореалізації. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
У статті розглядаються питання підвищення ефективності військової освіти шляхом 

вживання інформаційних комунікаційних технологій (ІКТ). Зокрема, на основі спеціального 

дослідження визначаються критерії підвищення ефективності військової освіти і етапи 

вживання ІКТ у військовій освіті.  

Ключові слова: військова освіта, ефективність військової освіти, ІКТ, комп'ютерна 

технологія, електронне навчально-методичне забезпечення. 

 

В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности  военного образования 

путем применения информационных коммуникационных технологий (ИКТ).  В частности, на 

основе специального исследования определяются критерии повышения эффективности военного 

образования и этапы применения ИКТ в военном образовании. 

Ключевые слова: военное образование, эффективность военного образования, ИКТ, 

компьютерная технология, электронное учебно-методическое обеспечение. 

 

Article deals with the questions of developing effects of military education by the keep of 

informations of communicative technology. In the basic of special research is given criteries of developing 

effects of military education and stages of using communicative technology. 

Keywords: military education, effects of military education, informations of communicative 

technology (ICT), computer technology, electronic text-books. 

 

Вступ. Развитие сфер общественной деятельности зависит наряду с множеством 

факторов с эффективным использованием научных знаний, накопленных человечеством. 

Эффективное внедрение обновляемых знаний в различные сферы напрямую зависит от 

средств, применяемых  в данном процессе.  

Военное образование – отдельная сфера непрерывного образования, включающая 

ознакомление молодого поколения накопленными в военной сфере и постоянно 

совершенствующимися знаниями, формирование теоретических знаний, практических 

навыков и умений по организации военной деятельности, патриотическое воспитание, а 

также систему подготовки военных специалистов.  

В Республике Узбекистан военное образование осуществляется в два этапа. 

1-ый этап –  военное образование в учреждениях среднего специального и 

профессионального образования – в академических лицеях и профессиональных колледжах. 

Подростки знакомятся с основами военных знаний – организацией и развитием военной 

системы Республики Узбекистан, содержанием нормативных документов в данной отрасли, 

организацией военной деятельности, вооружаются теоретическими и практическими 

знаниями по строевой, огневой подготовке, организации военных операций.  

2-ой этап – военное образование в высших образовательных учреждениях – в  

Академии Министерства обороны, университетах и институтах. Данное образование условно 

можно разделить на: 

1) военное образование в непедагогических вузах; 

2) военное образование в педагогических вузах. 

В непедагогических вузах студенты имеют возможность развивать, укреплять  знания в 

военной области, полученные в средних специальных образовательных учреждениях. 

В вузах педагогического профиля студенты также имеют возможность развивать, 

укреплять знания в военной области, полученные в средних специальных образовательных 

учреждениях. Вместе с тем, они усваивают педагогические, психологические и методические 

знания  по подготовке молодого поколения к защите Родины, пропаганде основ воинских 

знаний среди учащихся. 
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Достижения в мировой образовательной сфере, передовые идеи предусматривают 

отдельные преобразования и в системе военного образования республики. Одной из 

насущных потребностей является повышение эффективности военного образования путем 

применения ИКТ. Здесь уместны вопросы: «Что такое эффективность?», «Как её добиться?», 

«На что нужно обратить внимание для повышения эффективности конкретного процесса?», 

«Какова роль ИКТ в повышении эффективности образовательного процесса?», «Каковы 

критерии оценки повышения эффективности военного образования с применением ИКТ?»  и 

др. 

В толковом словаре узбекского языка эффективность толкуется как результативность, 

полезность.  

В экономических источниках достижение эффективности экономических процессов 

оценивается такими показателями как производительный труд, оборотное движение средств, 

продуктивность, покупательная способность населения. 

В результате исследований мы пришли к выводу, что эффективность деятельности в 

социальной сфере можно оценивать с помощью следующих показателей: определение задач, 

позволяющих определить и реализовать цель; создание надлежащих условий работы; 

обеспечение производительности труда; правильный выбор методов организации 

деятельности, экономия времени, применение эффективных средств, достижение активности 

личности, продуктивное использование имеющихся возможностей, направление 

возможностей личности в конкретное русло, создание пропорциональности между трудом и 

отдыхом и т.п. 

Известно, повышение эффективности деятельности зависит от ряда факторов. В 

повышении эффективности образовательного процесса следует учитывать объективные и 

субъективные факторы, их влияние на процесс. Объективными факторами повышения 

эффективности образовательного процесса являются: создание материальных условий, 

учебные источники – учебники, учебные и методические пособия, рекомендации, 

инструкции, наглядные пособия, дидактический материал, справочники, сборники задач и 

т.д. Субъективными же факторами являются: профессиональное мастерство и опыт 

педагогов, степень их знаний, работа над собой, знакомство с передовым опытом, отношение 

к делу, наличие у них программы личного развития. 

В современных условиях особое внимание уделяется эффективному пользованию 

возможностями информационно-коммуникационных технологий, рассматриваемых в 

информационном обществе в качестве эффективного средства успешной передачи знаний 

обучаемым. ИКТ предоставляют возможность освещать учебный материал одновременно в 

устной, наглядной и практической формах. К примеру, в мультимедийных программах 

основные сведения излагаются в устной форме с помощью через аудио устройство, и 

наглядно с помощью демонстрационных средств. В случаях необходимости формирования и 

развития навыков и умений имитационные тренажеры способствуют данной цели. Кроме 

того, обучаемый всегда имеет возможность повторного знакомства со сведениями, с 

которыми он не успел ознакомиться во время занятия. Также ИКТ имеют большое 

дидактическое значение тем, что позволяют поиск, переработку и целевое применение новых 

данных по изучаемой теме.  

Еще одним достоинством ИКТ является возможность получения учебной информации 

не только в аудитории, но и в любом пространстве, что расширяет возможности 

самообразования.  

В современных условиях ИКТ применяются в целях  передачи теоретических знаний 

(на лекциях), учебных заданий (практические и лабораторные занятия), выполнения 

творческих заданий (самостоятельной образование), оценки знаний, умений и навыков 

(контроль). 

Значение ИКТ в повышении военного образования в высших учебных заведениях 

находит свое отражение в следующем: 
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- демонстрация теоретических сведений (к примеру, по строевым приемам, 

выполнению военных операций, применению оружия, сооружение огневых, оборонительных 

объектов) посредством компьютерных и демонстрационных средств; 

- одновременная передача военных знаний посредством компьютерных и 

демонстрационных средств вербально и наглядно; 

- создание имитационных условий для развития строевых, огневых и других  навыков и 

умений будущих преподавателей военного дела; 

- создание благоприятных условий для усвоения основ военных знаний и 

самостоятельного образования независимо от места пребывания (аудитории или вне 

аудитории); 

- обеспечение осведомленности педагогов современными военными знаниями, технику, 

вооружением и технологиями, знакомства передовым опытом в сфере методики 

преподавания, обмена опытом и методической помощи посредством дистанционного 

обучения;  

- оснащение аудиторий учебно-нормативными документами, инструкциями, 

указаниями, студентов учебными заданиями (проблемные ситуации, выполнение отдельных 

военных действий, упражнения по выполнению команд, материалы, отражающие тесты и 

задачи); 

- повышение активности студентов в процессе образования (обоснование ответов 

посредством изобразительных средств, практическое и имитационное выполнение заданий в 

ходе практических и лабораторных занятий и т.д.); 

- контроль над усвоением студентами учебного материала по основам военного 

образования; 

- диагностика и оценка знаний, навыков и умений студентов по основам военных 

знаний;  

- подготовка отчетов о результатах учебного семестра по предметам военного 

образования.  

Исходя из этого, можно сказать, благодаря применению ИКТ в процессе военного 

образования педагоги и будущие преподаватели военного дела получают следующее 

методическое обеспечение (рис.1): 
 

Методическое обеспечение 

Электронные учебники, учебные и 

методические пособия 

Технологические комплексы по 

предметам военного образования 

Электронные наглядные  

пособия 

Имитационные  

тренажеры 

Электронные материалы по 

учебным заданиям 

Электронные листы по организации 

контрольных работ 

Электронные доски для оценки 

успеваемости студентов по 

предметам военного образования 

 

 Рис. 1. Методическое обеспечение, создаваемое путем применения ИКТ в процессе военного 

образования 
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Теоретическое и практическое изучение позволяет выделить следующие этапы 

применения ИКТ в процессе военного образования (рис.2). 
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методического 

обеспечения 

Организация  первичных 

действий по созданию. 
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методического 
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связь со знаниями по 
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технологиям 

формирование у  студентов 

овладевают умений работы 
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помощью учебных заданий 
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методического обеспечения 

Индивидуальная, 

групповая или работа 

в парах 
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электронного методического 

обеспечения  

Работа 

индивидуальная или 

в группах 

Оценивается и 

совершенствуется 
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Рис. 2. Этапы применения ИКТ в процессе военного образования 

 

Наше исследование было посвящено повышению эффективности военного образования 

средствами ИКТ. В результате анализов и практического изучения считаем возможным 

оценку повышения эффективности военного образования средствами ИКТ с помощью 

данных критериев: 
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1. Владение преподавателями военного цикла высших учебных заведений навыками 

работы с ИКТ, создания с их помощью электронного методического обеспечения. 

2. Сформированность навыков работы с ИКТ,  выполнения с их помощью учебных 

заданий у студентов. 

3. Создание педагогами вузов электронных материалов, обеспечывающих 

эффективного усвоения основ  воинских знаний.  

4. Последовательное и эффективное внедрение электронного методического 

обеспечения в учебный процесс. 

5. Анализ, оценка  и последовательное совершенствование электронных материалов, 

разработка методического сопровождения учебного процесса с применением ИКТ. 

При преподавании дисциплин военного цикла преподаватели имеют возможность 

оценивать и анализировать эффективность обучения с помощью данных критериев, а также 

учитывая реальную ситуацию совершенствовать электронное методическое обеспечение.  

Создание электронного методического обеспечения способствует активизации 

студентов, повышению их познавательного интереса, формированию творческого подхода к 

решению учебных заданий. Тем самым повышается эффективность образовательного 

процесса.  

Вывод. Таким образом, в современных условиях повышение эффективности военного 

образования путем применения ИКТ является одним из актуальнейших требований к 

совершенствованию учебного процесса. Необходимо чтобы каждый преподаватель вуза 

уделял данному вопросу должное внимание.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
У статті розглядаються зростання ролі сучасного університету в індивідуальній долі 

кожного випускника, обгрунтовується теза сучасний ВНЗ це вже не лише джерело знання і 

«кузня кадрів», але джерело нових перспективних цілей і програм для його випускників. Таке 

значення університету можливе при вдосконаленні навчального  процесу, пошуку інноваційних 

методів, серед яких автор виділяє розумне поєднання системних підходів з т.з. екземплярізмом. 

Ключові слова: система освіти, навчальний процес, інноваційні методи. 

 

В статье рассматриваются возрастание роли современного университета в 

индивидуальной судьбе каждого выпускника, обосновывается тезис современный вуз это уже не 

только источник знания и «кузница кадров», но источник новых перспективных целей и 

программ для его выпускников. Такое значение университета возможно при совершенствовании 

учебного процесса, поиске инновационных методов, среди которых автор выделяет разумное 

сочетание системных подходов с т.н. экземпляризмом. 

Ключевые слова: система образования, учебный процесс, инновационные методы. 

 

The article deals with an ever growing role of modern university in every graduate’s life; an idea is 

put forward that a university today is not only a source of knowledge and the place where “professionals 

are made up”, but rather a source of new promising goals and life-activities programs for its graduates. 

This new role of university is made possible only due to updating learning and teaching processes and to 

searching for new, innovative methods among which the author singles out a very sober combination of 

systemic approaches with the so called “examplarism”. 

Keywords: system of education, educational process, innovative methods. 

 

Вступление. Современное высшее образование в мире в целом, в Беларуси в 

частности, переживает глубокие преобразования, которые обусловлены изменениями в 

обществе, а также новыми задачами, которые возникли перед высшей школой в конце ХХ – 

начале ХХI века. Эти преобразования касаются практически всех компонентов деятельности 

высших учебных заведений: структурных, образовательных, функциональных, научно-

исследовательской деятельности, воспитания студенческой молодежи, подготовки нового 

поколения преподавателей, внедрения инновационных методов обучения и т.п. 

Решение этих и других задач, возникших перед высшей школой в наше время, требует 

формулировки новой педагогической доктрины высшего образования и новых парадигм, 

определяющих деятельность университетов и других типов высших учебных заведений. 

Среди проблем, стоящих перед современной высшей школой, можно выделить проблемы, 

касающиеся управления образовательной деятельностью; поиска новых подходов к 

определению содержания образования; соотношение традиционных и инновационных 

методов обучения и самообучения студентов; задачи, вытекающие из современных 

концепций человека; соотношение эмпирических и теоретических подходов в подготовке 

специалиста в высшей школе, касающиеся новой функции высшего учебного заведения по 

отношению к индивидуальной судьбе каждого студента, который обучается в нем и многие 

другие. 

Основная часть. Рассмотрим две, на наш взгляд весьма важные и актуальные 

проблемы для современного высшего учебного заведения. 

I. Задачи современного университета по отношению к индивидуальной судьбе каждого 

студента. 

Чтобы рассмотреть названную проблему, считаем необходимым сделать некоторые 

предварительные замечания.  
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В середине ХХ века были осознаны достаточно четко две тенденции, которые связаны 

с развитием науки, как фундаментальной, так и прикладной, развитие которых является 

непременным условием существования высшей школы, особенно университетов. Высшее 

учебное заведение – это особый социальный институт, который имеет свое место в системе 

социальных учреждений, свое назначение, функции и структуру в каждый конкретный 

момент времени, это специфическое социокультурное, образовательное и научное 

учреждение. 

Первая тенденция, касающаяся науки, связана с тем, что на уровне массового сознания 

было осознано, что развитие науки не ведет к всеобщему благосостоянию. Представление о 

том, что задачей науки является улучшение жизни человека и общества, было 

сформулировано видными представителями философии Нового времени Ф. Бэконом и Р. 

Декартом. Однако, достаточно было взрывов атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки, чтобы 

понять к какой опасности подвело человечество развитие естественных наук. Массовые 

антисциентистские выступления, которые прокатились по Европе в 60-е годы прошлого века 

достаточно четко очертили проблему, связанную с возможностью и необходимостью 

воздействия на само содержание научного знания о, казалось бы, естественном и 

необходимом для человека предмете – физике, физической картине мира, в котором живет 

человек. Мы не будем здесь останавливаться на том, к каким последствиям для науки 

приводят эти антисциентические переживания, как отдельных групп людей, так и 

определенных общественных движений, но учитывать это обстоятельство необходимо, 

рассуждая о существовании и деятельности университета. 

Вторая тенденция, с которой сталкивается любой человек при прикосновении к 

современному научному знанию, – это обостренная ответственность науки, причем не 

столько с точки зрения «получающих» новую научную информацию, сколько с точки зрения 

пользователей этой научной информацией. Это ответственность за невозможность 

предвидения, предсказания, управления с помощью нового научного знания теми 

социальными процессами, которые оказывают влияние на жизнь каждого конкретного 

человека. Достаточно назвать хотя бы проблему клонирования или генетически 

модифицированных продуктов, проблемы биотехнологий, экологии и пр. Существование 

закрытых и открытых социальных объектов, демократии и тоталитаризма заставили 

достаточно четко осознать необходимость нового отношения к гуманитарному знанию как к 

особому виду знания, а также осознать ответственность, которая приписывается ученым за 

невозможность воздействия с помощью полученного ими знания (или слабую возможность 

такого воздействия) на конкретные социальные процессы. Проблема научных исследований 

и их результатов стала вплотную сливаться с проблемами этики, с проблемами 

ответственности ученого за результаты своих исследований, которые традиционно относятся 

к этико-нравственной сфере общественной и индивидуальной жизни. Эти этические 

проблемы вроде бы напрямую не связаны с существованием науки как составляющей базис, 

фундамент существования университета как объекта социальной жизни. Однако эти 

тенденции порождают ряд вопросов, которые обращены непосредственно к самой  

процедуре обоснования существа и функций современного высшего учебного заведения. Эти 

вопросы, по нашему мнению можно свести к четырем, каждый из которых требует своего 

собственного отношения, контекста для понимания роли и места, структуры и содержания 

высшего образования. 

1. Первый вопрос (или группа вопросов) связан с аксиологической, содержательной 

стороной любого социального явления. Эти вопросы, касающиеся ценностей высшего 

образования, можно объединить в одном общем: «Для чего?» Для чего существует высшее 

образование, для чего существует университет, что отличает содержательную ценностную 

сторону этого объекта от всех других социальных объектов, связанных с системой 

образования? 

По-другому этот вопрос может быть сформулирован так: «В чем смысл высшего 

образования? В чем индивидуальный и социальный смысл существования университета?» 
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Мы далее попытаемся рассмотреть смысл существования университета именно в этих 

аспектах – социальном и индивидуальном. Что касается последнего, то надо попытаться 

проанализировать роль университета в индивидуальной судьбе каждого, кто стал 

студентом этого университета. 

2. Вторая группа вопросов могла бы быть сформулирована следующим образом: «Кого 

готовит университет?» Это один из главных, пожалуй, вопросов, если речь идет о его 

значении для конкретных живых участников процесса существования и функционирования 

высшего учебного заведения: как для профессорско-преподавательского состава, так и для 

студентов. 

3. Третья группа вопросов может быть обобщена тоже в одном вопросе: «Что такое 

профессия или профессии, к которым готовит тот или иной университет?» Этот вопрос явно 

или неявно пронизывает все реальные отношения, в которых развиваются содержательные 

характеристики взаимодействия людей, участвующих в учебном процессе любого вуза. Этот 

вопрос не менее важен, чем вопросы о содержании, формах и методах обучения, которые 

традиционно приписываются любой системе образования и которые постоянно обсуждаются 

в высших учебных заведениях. 

4. Четвертая группа вопросов связана с существованием любого социального 

образования: «Кто должен, кто может и имеет право оценивать целесообразность 

существования и деятельность того или иного высшего учебного заведения или его 

отдельных структурных подразделений?». 

Прежде, чем мы попытаемся дать хотя бы краткие ответы на сформулированные 

вопросы выделим главную социальную проблему сегодняшнего дня по отношению к 

высшему образованию: в современной ситуации очень резко, буквально на глазах меняется 

представление о ценности жизни у каждого конкретного человека и у больших групп людей, 

и вопрос о ценности знаний, о роли и месте знаний, которые не имеют непосредственного 

влияния на жизнь конкретного человека, не имеют непосредственного практического 

применения ежедневно. Знания, получаемые нами, быстрее представляют модель 

возможного будущего, чем являются знаниями, определяющими благополучие человека в 

каждой конкретной жизненной ситуации сегодня. Какие нужны нам знания? Этот вопрос 

приводит нас к пониманию противоречия между аксиологической, ценностной стороной 

знания и его практическим применением, как бы повседневного его употребления, 

реализации с помощью этого знания каких-либо конкретных потребностей человека. Эту 

проблему можно обозначить как проблему построения ценностно-ориентированной модели 

жизни, при этом ориентированной на реализуемое, осуществляемое будущее, а не на 

будущее как на некоторую утопическую и конкретно не представляемую модель, 

отдаленную в бесконечном времени. Речь идёт о такой модели жизни, которая связана с 

жизнью конкретного человека, реализуемую в доступном для него социальном контексте и в 

реальном времени. 

На наш взгляд, задачей учебного, научного и воспитательного процесса в высшей 

школе является построение и последующая реализация различных уровней индивидуальной 

модели жизни в конкретных социальных условиях, в которых эта жизнь будет 

осуществляться для каждого студента. 

Можно сформулировать гипотезу, которая нуждается в экспериментальной проверке: 

допустимо предположить, что качественное своеобразие университета как 

саморазвивающейся системы, способной к самосохранению и развитию и все, что связано с 

жизнью высшего учебного заведения как живой системой, обеспечивается тем, что в 

процессе обучения происходит и нарастает во времени соответствие между 

аксиологическими характеристиками отношения к жизни преподавателей и студентов. Было 

интересным сравнить структуру аксиологических отношений и убеждений студентов первых 

и последующих лет обучения, а также сравнить их со структурой аксиологических 

отношений и убеждений преподавателей. Эти исследования были проведены на кафедре 

философии Брестского университета им. А. С. Пушкина в рамках выполнения кафедральной 
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НИР «Аксиологические и антропологические проблемы обучения и воспитания 

студенческой молодежи и в целом подтвердили сформулированную гипотезу. 

Сформулируем ещё одно авторское видение функции современного университета. 

Практически общепринятой является характеристика высшего учебного заведения с точки 

зрения всех участников взаимодействующих в нем, что вуз рассматривается как источник 

знания. Думается, что в наше время это, мягко говоря, не совсем верное представление. 

Учитывая ускоряющийся процесс обновления знаний в мире, новую довольно 

распространенную парадигму образовательной доктрины, относящийся к периоду 

постмодерна – «образование через всю жизнь», можно утверждать, что современный вуз – 

это источник новых перспективных целей для каждого человека, новых аксиологических 

отношений к самому себе, к ценностям своей собственной жизни. Такое представление о 

роли университета в индивидуальной жизни каждого обучающегося в нем должно повлечь за 

собой существенные изменения в планировании деятельности университета, неважно к 

какому профилю он относится. Таким образом, мы вновь возвращаемся к проблеме 

индивидуализации учебного процесса в высшем учебном заведении. К сожалению, даже 

реализуемая ныне реформа европейского высшего образования на основе Болонской 

декларации и соответствующих решений Совета Европы и национальных правительств не в 

полной мере отвечает этому требованию времени. Гораздо больше внимания уделяется 

вопросам стандартизации, унификации образовательного процесса, критериям оценки 

успешности усвоения учебного материала и т.д., чем проблемам учета индивидуальных 

потребностей студентов при определении содержания и методов приобретения знаний. 

Вторая проблема, которая рассматривается в настоящей статье является, на наш взгляд, 

весьма актуальной и может быть сформулирована в вопросительной форме. 

II.  Должно ли образование в университете быть системным? 

Этот вопрос, касающйся организации и управления учебным процессом в 

университете, на первый взгляд, может показаться парадоксальным, а ответ на него может 

представляться однозначным и положительным. Тем не менее, есть смысл не ограничиваться 

в ответе на этот вопрос так называемым «здравым смыслом», а попытаться 

проанализировать эту проблему. 

Как известно, принцип систематичности и последовательности в обучении – один из 

основных принципов дидактики, известный со времён Я.А. Коменского. Если 

проанализировать научную и учебную литературу, где излагается и развивается этот 

принцип, то его можно кратко свести к следующему – усвоение знаний, выработка 

необходимых умений и навыков должны происходить в логической последовательности, а 

то, что является предметом изучения  предметом конкретной учебной дисциплины должно 

рассматриваться как система, ведущее место в которой занимают существенные элементы, 

их связи и отношения. 

Обучение и образование на основе принципа системности и последовательности 

является практически общепризнанным и среди ученых, и среди практиков. Стремление к 

системности, логическому упорядочению, целостному, глобальному, хотя и упрощенному 

взгляду на вещи, события и процессы, которые составляют предмет изучаемой дисциплины, 

для преподавателей, сформированных под воздействием  европейской университетской 

традиции, является общей чертой их учебного процесса. 

Однако, на наш взгляд, эта общая для большинства преподавателей традиция иногда 

становится чуть ли не роковой. 

Разумеется, мы не выступаем против общепризнанного, можно сказать, классического 

принципа дидактики. Вместе с тем, и классика может быть при необходимости 

переосмыслена. Без этого нет движения вперед. Как всегда преувеличение, абсолютизация 

любого из методов или приемов ведет к ошибкам, к  снижению их эффективности. Еще Ф. 

Бэкон замечал, что прошлое не всегда может быть судьей настоящего. 

Считаем, что на различных уровнях образования принцип системности и 

последовательности обучения должен занимать различное место; более того, он оказывается 
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недостаточным при определенных условиях и его необходимо дополнять новым принципом, 

который, по нашему мнению, можно назвать «экземплярностью». 

Заметим, что термин «экземплярность» по-существу заимствован нами  у Августина 

Блаженного. Он утверждал, что мир сотворен Богом из ничего по образцу и подобно 

идеальных экземпляров, которые были в божественном разуме. Такой подход в философии 

получил название экземпляризма. Эта идея близка к Платоновскому представлению о 

соотношении мира эйдосов и мира конкретных вещей. 

Действительно, системность как принцип обучения в средней школе не вызывает 

сомнений. На этой ступени обучения одной из важнейших целей является формирование у 

учащихся понятийного мышления и основанных на нем характеристик деятельности: 

способностей, рефлективности, устойчивости (так называемого «внутреннего плана 

деятельности»). В средней школе на «повседневные», «бытовые» понятия, которые 

формируются у детей под влиянием семьи, окружающей среды в широком смысле этого 

слова, накладываются научные понятия, которые имманентно входят в основы изучаемых 

наук. Как итог этого взаимодействия, у учащихся формируются понятия другого уровня; в 

свою очередь, синтез этих понятий ведет к появлению у учащихся соответствующей 

«картины мира». Заметим, что это картина его (ученика) мира, в котором он живет вместе с 

другими людьми. В школьном процессе обучения принцип системности тождествен 

принципу научности, особенно в аспекте исторического становления научных знаний. 

Переход на новый уровень обучения – обучение взрослых людей – должен быть 

естественно сориентирован на понятийное мышление людей именно этого возраста, новый 

уровень должен приобрести новое качество в процессе обучения именно взрослого. Думаем, 

что это новое качество при обучении взрослого  проявляется в том, что данный процесс 

становится (должен становиться) школой творческого мышления. Качественные изменения 

процесса обучения должны быть связаны с переживанием творческих возможностей 

мышления человека. 

Одна из возможностей в осуществлении такого обучения открывается при 

использовании принципа открытости любой живой системы, так как только такая система 

оказывается жизнеспособной. Такие открытые системы представляют собой и наука, и её 

трансляторы (в лучшем смысле этого слова) в лице профессора или преподавателя. Именно 

преподаватель реализует принцип  открытости научных знаний своим авторским видением 

проблем науки и методики их преподавания и формирует личностное отношение к этим 

знаниям. «Я-системность» научных знаний в высшей школе становится школой авторского 

мышления и для преподавателей и для студентов. 

Тем не менее, преувеличение принципа системности на этой ступени обучения 

неизбежно, на наш взгляд, ведёт к представлению, что образование, основанное на науке, – 

это система, синтез, завершенное и законченное целое. Но вся наука, и современная 

особенно, – это процесс, поиск, формулирование новых гипотез и стержневых проблем, 

которые, вообще говоря, не всегда должны вписываться в существующую систему знаний. 

Считаем, что ориентация на системность в высшей школе ведёт к содержательной 

перегрузке учёбных курсов, часто системное преподавание всех без исключения предметов 

учебного плана ведет к излишней формализации и академичности, к дублированию и пр., что 

не всегда положительно сказывается на студентах. Как известно, даже такая наука как 

математика, не может быть до конца формализована, сведена без остатка в некую 

формализованную систему. Полярным и дополняющим к принципу системности должен 

быть принцип «экземплярности». 

В Большой советской энциклопедии понятие «экземплярность» не рассматривается, 

отсутствует оно и в других энциклопедических изданиях. Правда понятие «экземпляр» 

трактуется как отдельный предмет из рода ему подобных, однородных (от латинского 

exemplar-образец). Думаем, что этого достаточно, чтобы понимать экземплярность как 

процесс, когда целое может постигаться посредством детального изучения, анализа 

специально подобранных примеров и проблем – образцов (образцов). Оптимально при 
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некоторых ограничениях и условиях, подбирается такая часть целого, изучение которой 

может заменить изучение целого. Так строятся обычно различные современные курсы 

повышения квалификации, усовершенствования и пр. Занятия, основанные на этом 

принципе, включают такие темы и вопросы, которые, на взгляд составителей, будут 

необходимыми и актуальными для обучаемых в их будущей практической деятельности. 

Экземплярность характеризуется прагматичностью, и, как известно, этот подход 

присущ англосаксонской cистеме «Stafdevelopment» (подготовка персонала, кадров, штата). 

Этот принцип обучения лежит в основе одного из методов образовательного процесса, 

который достаточно широко представлен в современном образовании так называемым 

«проблемно ориентированным обучением» (Problem Based Learning – PBL). 

Одно из существенных отличий системы образования в бывшем СССР в недалеком 

прошлом заключается в том, что мы всегда готовили специалиста в рамках системного 

подхода. Это – твёрдая детерминация учебных планов, программ, учебников и учебных 

пособий, В рамках классической образовательной доктрины всегда хотелось как можно 

более полно предусмотреть, предвидеть основные и дополнительные функции будущего 

специалиста и наиболее адекватно подготовить его к их исполнению, а также к преодолению 

возможных трудностей. Правда, часто декларировалось, что нужно готовить творческого 

специалиста, который был бы способен не только репродуцировать и применять полученные 

знания в практической деятельности, но и продуцировать новые идеи, работать в поисковом 

режиме. (Но это делали лишь наиболее талантливые и творческие преподаватели). 

В рамках уже названной доктрины мыслилось, что мы чаще всего готовим специалиста 

с высшим образованием примерно как повара: чтобы получить что-то качественное «на 

выходе» нужно действовать по твёрдой, заранее установленной программе: известно чего 

сколько взять, что и в какой последовательности смешать и т.д. Жизнь, между тем, требует 

готовить человека к будущей деятельности в условиях «непредсказуемого будущего», ибо 

она гораздо более сложна, чем любая, что ни на есть научная, логично обоснованная схема, 

хоть в политике или в экономике, хоть в воспитании или в обучении. Одним из направлений 

инновационной деятельности в высшей школе сегодня может быть разработка и 

использование конкретных методик и приемов, названного нами ранее, проблемно 

ориентированного метода обучения. 

При традиционном подходе, основанном на рассмотренном нами принципе 

системности и последовательности обучения, наиболее эффективным методом обучения 

считалась лекция, которую читал преподаватель – эксперт в данной отрасли знания, этот вид 

учебной деятельности считался основным, а читать лекции должны были ведущие 

специалисты кафедры – профессора и доценты. При этом межстуденческие коммуникации 

на занятиях должны были быть сосредоточены вокруг проблемной ситуации (разработанной 

преподавателем), книг, статей, методических рекомендаций и пособий (разработанных и 

рекомендованных опять таки преподавателем или соответствующей кафедрой). При таком 

подходе эффективность в обучении обеспечивается тем, что студенты учатся решать 

конкретные проблемы под руководством и «присмотром» преподавателя (learning by 

watching). 

Эффективность применения проблемно ориентированных методов (Problem based 

learning) в том, что студенты учатся решать проблемы на основе их изучения в деятельности 

(learning by doing). Они должны проявлять инициативу, эффективно применять свои знания, 

умения.  

Умению действовать, проявлять инициативу, подбирать адекватные методы решения 

проблемы, спорить, заходить в тупик и опять искать выход из сложившегося лабиринта и т.д. 

– такому невозможно научиться только с помощью обучения под «присмотром». 

Основные требования к проблемно ориентированному обучению могут быть сведены к 

следующим: 

– студенты должны быть хорошо мотивированы. Они обязательно должны иметь 

представление, что изучаемая ими наука – это инструмент для решения конкретных 
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практических задач, которые могут возникнуть перед ними в предстоящей практической 

деятельности. Тех студентов, кто хочет заниматься наукой ради самой науки не так уж и 

много, а тех, кто может реализовать эту цель, ещё меньше. Поэтому высшее образование для 

большинства является привлекательным, когда они приходят к выводу, что знания, 

приобретенные в вузе – это ценное приложение к будущей практической деятельности. В 

этом случае у студента складывается и соответствующая психологическая установка: знания 

нужны не только на период сдачи экзаменационной сессии. Они потребуются и в отдаленном 

будущем; 

– студенты, работая в системе проблемно ориентированного обучения, должны иметь и 

чувствовать дефицит между наличными знаниями и теми, которые им нужны для решения 

новой проблемы сегодня. Собственно, в преодолении этого противоречия и состоит 

сущность решения  проблемы, учитывая то, что проблему можно определить как знание о 

незнании; 

задача преподавателя – не давать знания в деталях, а научить слушать  и оценивать 

любые идеи, в т.ч. выслушивать и анализировать парадоксальные, а возможно, на первый 

взгляд, вообще неразумные. Роль преподавателя в этом методе больше похожа на роль 

руководителя или менеджера какой-то организации, фирмы: 

– группа студентов-исследователей, в свою очередь, представляет некоторый отдел, 

сектор этой фирмы, перед которым постоянно возникают проблемы и они готовят «шефу» 

(преподавателю-эксперту) предложения по их решению: 

– необходимым условием эффективности этих методов обучения является требование, 

чтобы обе стороны учебного процесса проявляли инициативу и были ответственными 

людьми в стремлении к профессионализму. 

Очевидно, что инновационные методы обучения, основанные на рассмотренных 

подходах, не совсем вписываются в принцип системности и последовательности, они гораздо 

ближе к принципу экземплярности.  

Приведенные выше размышления о современных проблемах высшей школы дают 

основания утверждать, что, вступая в эпоху постмодерна, высшее образование претерпевает 

существенные изменения во всех его структурных компонентах. В иерархии 

трансформирующихся ценностей меняются место и функции вуза в решении стратегических 

задач высшего образования. Сегодня очень важно, чтобы вуз действительно работал на 

будущее, являлся его «агентом», отвечал вызовам XXI века.  

III. Вместо заключения: Метод социально-педагогического моделирования  

деятельности университета. 

Для того, чтобы реализовать названные и другие проблемы совершенствования 

учебного процесса в современном университете можно использовать метод социально-

педагогического моделирования, который можно в общих чертах охарактеризовать 

следующим образом.  

Чтобы изменить нечто в деятельности вуза нужно осознать, во-первых, что конкретно 

необходимо изменить; во-вторых, какой результат мы хотим получить в результате этих 

изменений. Действие моделирования выполняет одну из важнейших функций – 

целеполагания. 

Особенностью действия социально-педагогического моделирования по сравнению с 

другими видами деятельности, является то, что результат его заключается в преобразовании 

конкретной, актуальной реальной действительности, в нашем случае – преобразование 

какой-то составляющей целого – учебного заведения. Следовательно, результатом действия 

моделирования является построение образца возможного будущего университета. 

Значительная часть деятельности по управлению высшим учебным заведением 

представляет собой построение мысленных моделей возможного будущего, на основе 

которого строится мысленный эксперимент и при определенных условиях осуществляется 

реальная практическая деятельность по воплощению в действительность одной из моделей. 
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В жизни вуза социально-педагогическое моделирование выполняет примерно такую же 

роль, какую в жизни конкретного человека выполняет воображение, причем воображение 

творческое. Особенность действия моделирования в том, что это действие предполагает 

результат, воплощенный в виде некоторой семиотической структуры (текста), 

предполагающий описание возможного будущего и способов движения к этому будущему. В 

действии социально-педагогического моделирования мы строим идеальный объект вуза, при 

этом это может быть совсем не обязательно вуз в целом, им может быть, вообще говоря, 

любой фрагмент сознательной духовной деятельности университета, который отображается 

в языке. Результатом моделирования будет некоторый текст, в котором отражается 

некоторое мыслимое преобразование и путь к его реализации. 

В нашей работе мы привели несколько фрагментов, характеризующих отдельные 

стороны деятельности университета, которые на наш взгляд, нуждаются в преобразованиях. 

Сформулированы также некоторые гипотезы, которые могут быть предметом анализа и 

последующей реализации в работе по управлению университетом для решения возникших 

перед университетом проблем. Модель выступает и как результат, продукт мыслительной 

деятельности экспертов, её разрабатывающих, и как средство осуществления результатов 

этой мыслительной деятельности. Эта обосновываемая модель должна иметь, по меньшей 

мере, одну новую характеристику, какой не было у моделируемого объекта (университета) в 

начале процедуры моделирования, которая будет способствовать улучшению работы 

высшего учебного заведения. 

 

Рецензент: д.пед.н., проф. Плахотнік О.В. 
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UNIVERSITY AND MILITERY EDUCATION 

(two models of elite education – two crisises) 
 

Текст стосується стосунків між  університетом з його ідеєю і освітою військових кадрів, 

що відбувається в ізольований спосіб. Ці стосунки змінювалися за останні100 років, а сьогодні 

університетська освіта військових є, мабуть, альтернативою для герметичних відомчих ВНЗ. 

Описувані зміни відбуваються на тлі кризи сучасного університету і кризи військової служби, 

яка стала ринковою професією на загальному ринку праці. 

Ключові слова: університет, професійний військовий, студія, криза. 

 

The text refers to the relation between the university and its idea, and educating military staff taking 

place in an isolated way.  These relations have changed for the past 100 years, and at present military 

university education is a probable alternative to insular departmental colleges.  Presented changes are 

taking place in relation to the crisis of modern university and the crisis of military service, which has 

become a market profession on the universal labour market.   

Key words: university, professional soldier, studies, crisis. 

 

Introduction and stating the problem. Education of an officer corps of the army has 

usually taken place as part of isolated departmental military institutions, which most frequently 

referred to the former tradition of knight's academies. The appearance of the modern university in 

the 19th century caused dichotomy in education of the elites. The institution of the university started 

to be used from the second half of that century also in educating servicemen, and the process was 

precipitated in the middle of the 20th century. The idea of the university based on academic 

freedoms remained in contradiction with the model of military education and upbringing. Since the 

70s of the past century the process of erosion of the university under the influence of globalization 

is being stressed. It is more and more often heard that its in crisis. Safety strategies which do not 

appeal to conscripted mass armies have also changed, and are now based on the elite and 

professional armed forces. The indicated phenomena are parallel to popularizing secondary and 

higher education.  As a result two courses of education of the elites: open - based on the university, 

and hermetic - internal - based on military academies, are undergoing a crisis. It seems, however, 

that centuries-old distance of "long lasting" of both institutions: the university and the army; besides 

their mission and the ethos, as well as in the face of the prospect of the civilization of knowledge; is 

creating conditions for new prospect. A possibly broad reference to higher education in military 

education.   

Balance and assessment of source materials. The narration is based on nearly thirty 

positions included in the final bibliographical sheet. These are both archive materials (4 positions), 

as well as formal-legal standards (3 positions), apart from studies published in Polish in Poland, 

France and Great Britain or in English in Slovakia (1 position). Their authors are competent 

university researchers or servicemen from Poland, France and Great Britain. In the presented study 

the author also used his own four reports on his examinations and his own knowledge as a senior 

employee of academic or military colleges, including university management experience.  

The aim of the study. The aim of this study is to point at the topicality of the idea and the 

institution of university in the 21st century, which can support education of military elites and 

render a service for moving close of both groups of the country’s elites: of the intelligence and the 

army elites.   

The text of the study. The first crisis of the university in the 17th century was triggered by 

continuation of religious disputes. It contributed to the creation of Nobles' Academies which 

gradually were identified with the name of School of knights and next with the cadet school.  

University way of education was not recognized among noble elites until the beginnings of the 19th 

century.  Nobles' Academies evolved and in the 18th century majority adopted the shape of Cadet 

Corps and were then targeted at military education. These processes were characteristic in particular 
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for north Germany [15, p. 102-103; 16, p. 28-34.]. Parallel, most often unsuccessful, attempts of 

military education at universities frequently took place. An example was the creation at Cracow 

University of so called ‘Mass Academy’ - a department which was supposed to educate Polish 

service men [5, p. 8-11.]. Undoubtedly in 17 and 18th centuries - nobles' or knights’ academies 

were of more elite character than universities. 

The French Revolution turned out to be the turning point. It contributed, in a way, to 

combining of both types of schools: the university and the knights' academy (L'ecole royale et 

militaire). It probably took place through revolutionary liquidation of both types of colleges and 

creating so called main schools (Grandes Ecoles). They were supposed to become an alternative for 

the university, which in France in the first half of the 19th century meant a union of schools rather 

than an independent college. Two of them still educate servicemen. These are: Special Military 

School of Saint-Cyr and Polytechnic School.  In the latter education of technical and military elites 

is carried out according to the same schedule [1; 18, p. 7]. Main schools only slightly corrected their 

functioning after reconstructing in France the type of modern university which refered to German 

models after 1871. Both French universities, and main schools (as the elite form of non-university 

education) are involved not only in servicemen education, but enable activities whichmerge tchem 

with civilian elites.   

The new model of the university in Berlin based on the pattern of Wilhelm von Humboldt 

popularized the new idea of a college in Europe.  In the Prussian-German reality it was a completely 

independent school, based on academic freedoms and the freedom of research as well as 

propagating certain views, but under state patronage and closely bound with it. Such notion of the 

university made military education units in Europe and North America turn more willingly to the 

French model of the main school. From the third decade of the 19th century universities developed 

parallel and independently. At first, both types of colleges were characterised by elitism which gave 

way to mass education tendedecies only in the 20th century. From the middle of the 19th century 

attempts to educate officers at universities were being made, and the number of grant holders or 

servicemen sent for studies increased. Industrialization and an increase in the significance of 

technology widened the notion of university in the 20th century as well as contributed to formation 

of military academic colleges. Those were mostly of polytechnic/technical university status. 

Both technical universities, and military academies were treated as types of universities.  

Apart from French Ecole Politechnique technical academies from England, Germany and Russia 

represented high level of academic education (Micolajevska Engineering Academy) [7, p. 1.]. In the 

second half of the 19th century there also appeared, similar to prestigious universities, elite officers' 

schools: Austrian Theresianum, French Special Military School of Saint-Cyr, American Military 

Academy in West Point. Part of these colleges developed parallel to prestigious universities e.g.: 

Ecole Politechnique and Saint-Cyr and restructured Paris Sorbonne; military academies in the USA 

in West Point, Annapolis and Colorado Spring and the Harward University; Theresianum and the 

Vienna University. In the eve of the World War I military higher education institutions had already 

earned their own tradition and identity. Moreover, hey were recognised elite schools, even if came 

into existence from scratch, like e.g. Navy Academy in Annapolis, USA, or the Air Force Academy 

in Colorado Springs (in relation to the cteation of military air forces). This group of elite schools 

were in contrast to mass educating officers' schools or other forms of officer education which did 

not refer to the idea of university or the university itself (or a higher education institution). Such 

difference was particularly distinct in the education of servicemen in Russia. Rigorous selection of 

candidates was a stamp of elite military higher education institutions on the entry, the regime of 

studies and its "peculiar" spirit uniting the future elite, and then guarantee of an army career and in 

the more distant prospect post-military for almost all graduates. 

Moreover, at the end of the 19th century indirect organizational solutions appeared within the 

English-speaking area in the form of the Military Schools for Serviceman at American or Canadian 

universities. The system combines voluntary military training with the possibility of obtaining a 

scholarship [11, p. 74-75.]. In the course of the war, in 1917, a military department was created at 

the Warsaw Technical University, which was an independent initiative of the Senate of the 
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university – a word of support for reviving Polish bodies of servicemen.  A Swiss precedent of 

creating a military department at Zurich University was probably a model. 

The twenties were marked by many antinomies in the development of both military education, 

and universities. In majority of states assumed that officers should be educated on academic level.  

These technocratic and meritocratic demands expressed directly after the Great War remained in 

contradiction with social attitude and general tiredness with war. Yet, it was a compulsory 

requirement for candidates for officers to have their secondary-school graduation certificate; even 

though majority of officers' schools in Europe were not academic colleges. In the education of 

servicemen an Industrialization and experiences of the World War I exerted pressure on 

contemporary military education development. In Poland there was an attempt of creating a Military 

Technical University modeled on similar academies in Russia (until 1917) and in France [6, p.8-

10.]. 

Lack of own national and military experiences caused by Partitions od Poland contributed to 

an attempt of considering world’s best solutions in educating Polish officers after 1918.  The idea of 

academic studies at universities or technical universities in Lvov or Warsaw lay at the grounds. 

Therefore, in both centres of higher education military departments were formed by colleges, and 

the number of army grant holders or officers sent for studies reached 1.5 thousand [9; 27, p. 2]. In 

1922 military departments from Lvov and Warsaw were merged as part of the independent college 

of academic School of Main Artillery and Engineering. That was made by the gathering of the 

research personnel and students in Warsaw. The college worked for only a year and closely 

cooperated with the Warsaw academic socjety. Competition with Warsaw  Higher War School as 

well as residential problems were probably the direct reason of its closing down.  The paradox was 

the fact that the college was re-opened after 15 years (within the so called process of 

„akademizacja” of Polish education of serviceman in 1936-1939) but it took place in close 

relationship with the Higher War School [22, p.268].   

The main concept that determined the connections of the university with military education 

was to shape officers on academic level. This was sanctioned by an Act of Parliament from 1922 

concerning the title of a military engineer. Failures in organizational solutions of 1923-1935 

contributed to re-opening of military departments at universities or technical universities. This form 

of mmilitary education of Polish officers at civilian universities was sometimes continued by 

professors in the years 1933-1937. It was connected with opposition of academes against the so-

called „jędrzejewiczowskie” educational acts enabling government interferences into the autonomy 

of colleges [12, p.104].  Medical studies of servicemen at the Medical Department of the Warsaw 

University were a peculiar organizational solution. For that purpose Officers' Sanitary School was 

opened, medical students of which were officer Cadet [10.] 

The idea of close connection of military education with university colleges also appeared  

during the interwar period in Great Britain.  In the years 1929 and colonels Brittens and McNamara 

called 1931 for educating British officers on the academic level and including these studies (in it 

their very location) to the elite Oxbridge or London higher education facilities.  They claimed that 

civilian and military elites should be educated together, in a unified system [20, p. 22-28.]. 

However, these ideas were not imlemented since 70s and it would probably be hard to make it so 

within the frames of the sponsored increase in elites in the conservative British society [13, p. 31.]. 

However, elite military education is being developed consistently in the USA. The three above 

mentioned military academies of the various armed forces still do set standards in educating 

officers. They guarantee their graduates (through their degrees) opportunities similar to those 

possessed by diploma holders of the elite universities of Harvard, Yale, Stanford. One of the 

qualities of both groups of elite American colleges (civil or military) there is rigorous selection of 

candidates on the entry. However realistic organizational solutions and American tradition lead to 

isolation of both currents in elites’ education; even though the educational effect - forming a 

peculiar personality - is as equally important as delivery of knowledge. The signalled forms of 

American military elite education are complemented with more mass form of voluntary military 
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training of students in civilian colleges.  This way the US armed forces acquire 60-80 % contractual 

officers and National Guard reserve officers [4, p. 3-4.].  

Although educational standards and ideals of the education are set at elite military academies, 

the pressure of industrialization as well as technical equipment transfers itself into tendencies of 

politechnization in education.  Three last decades of the 20th century were marked by the spread of 

higher education in majority of European countries and in the USA. This led to a crisis of academic 

colleges. Supporting mass armies generating the demand for the corps with the academic education 

was a parallel phenomenon. Distinct were also differences in educational strategy. In the West it 

was based on wide use of civilian academic colleges, however, educational autarky as part of 

military higher education institutions was the quality of the East. In the former Soviet zone officers 

were limited from or forbidden studies at universities [19.]. In addition, the crisis of the idea of the 

university together with the organizational crisis of academic colleges which became visible since 

the 60s appeared parallel to the crisis of military education in Europe. This phenomenon was 

characteristic for the years 1965-2011.   

The world tendency of reducing mass armies and their professionalization after 1989 gave rise 

to the tendency of limiting the military educational autarky and opening to civilian academes.  

Breaking with the dominant professional military service, as a whole-life profession was a complex 

process continuing for over 30 - 40 years. At present it is already an obviousness, towards which 

only post-Communist national-social enclaves are in opposition to [23, p. 223-226.].  In the end 

professional armies (or professionalized) and defensive systems of states or political-military 

coalitions led to reduction in autarkical and isolated institutions of education of military corps (so 

called substitute colleges) parallel to a broad opening to civilian academes.  Not without meaning 

was the need to take into account the final phase of oficer frofessional development and education - 

reconvertion and re-adaptation to other professions or the society.  The military profession became 

a market profession, and the labour market a serious determinant. 

University, in spite of distinct autarkical mechanisms of military elites, variously (the East - 

the West) participated in educating officers in the entire second half of the 20th century. Only forms 

of military university education changed: through the grant system, Military School, assigned 

departments or departments, and the like. Higher educatioin received outside the army was 

periodically preferred or limited. Political, ideological reasons, modernization processes, 

administrative pressures decided on it and sometimes all of these factors simultaneously. Education 

of military elites referred to the idea of the university directly by using civil colleges or indirectly - 

through approval of the movement of university institutional solutions at universities of substitutes 

of the army or other uniformed forces. Such were the premises of transformations of military 

academies in Poland after 1956, and reform of higher muilitary education in 1967.  The 

Renaissance of the idea of academic education of Polish officers was an idea formulated as long ago 

as in 1919-1922.  This idea returned in both parts of the divided world (to the East and the West) 

and developed with different perturbations in 1959-1990.  It was almost completely possible to 

connect the university education of officers with their army careers upon their completion of service 

in the Federal Republic of Germany. To achieve this target two universities in Munich and 

Hamburg were involved in the 70s and 90s. [4, p.11-13 i 8, p. 289-292.].  

Explicit separation of secondary and higher schools was made in the 19th century and 

sanctioned legally (with compulsory high school diploma).  In the following century it was 

hierarchically understood and organised military education gradually extorting higher education 

diplomas. Lower education level was assigned to non-commissioned officers (NCOs).  However, 

spreading popularity of secondary education, and from the 70s of the 20th century of also higher 

education, apart from limiting the abilities of life-long service, abolished the indicated delimitations 

in education. The status of an officer is no longer a guarantee of life-long or long employment, and 

imperfections of the system of reconvertion can be balanced through poliprofesionalization in 

military education.  The dilemma refers to time and forms of such education: whether to educate 

‘preventatively’ for the uncertain future already on the initial stage? - or to educate reactively in 

frames of reconvertion in the final phase of military activity?  
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In both strategies university education is the most stable and effective form, but it appears that 

it should be integrated into the initial phase of military vocational education. Such a solution is 

dominating at present in Germany, where almost all officers are undergoing university studies in 

Munich or Hamburg before taking their first official professional position. This model is 

automatically a form of the preventive reconvertion for majority of Bundeswher officers for whom 

the military contract is to termianate. A model appealing to French Ecola Politechnique and the 

Polish Military Technical Academy is relatively costly, but most effective solution [25, p. 7-10 i 

331-337; 26, p. 22-24.]. These are elite academic colleges of civil-military character. Their 

exclusiveness, in spite of differences in tradition and organization, results both from rigorous 

selection of candidates for studies and the officers' service, the syllabus and the form of studies and 

social trust in the character of the degree, which is valued both by state services and in the private 

sector (industry or business).  Moreover, both colleges are permanently integrated into national 

academes of France and Poland and possess world recognition as elite institutions. They are a 

product of distinct national concepts, rather than a product of imitating foreign solutions.   

Shaping servicemen on the academic level compulsory for officers and optional for NCOs 

was a crucial dilemma in the education through the last decades of the 20th century. At present it 

seems obvious, which is supported by the military educational systems of France, Germany, GB 

and the USA. In Poland the  1922 solution was revived eighty years later, when in 2002 a higher 

education diploma (MA) became a formal condition of the officers' promotion. It was also planned 

to reorganize military education in the form of creating the University of Defence in Warsaw (2001-

2002).  The attempt was not carried out in view of strong opposition from the side of a numer of 

servicemen [3, p. 6. ]. Lack of decisions of the administrative centre and the resulting solution had 

also its positive effects. Many servicemen of their own initiative filled up the gap of the educational 

system (incurred as a result of discontinuing the reform of military higher education institutions) 

and from the mid 90s independently undertook higher education at civilian academic colleges.  It 

concerned both officer cadets of officers' schools, professional officers, as well as contractual 

privates. This tendency is still present.  In 1998-2002 an alternative solution was probable, based on 

the dominance of WAT (Military University of Technology). This prestigious college promoted at 

the time about 60 % of total numer of new officers. However, administrative resolutions, apart from 

mistakes in the strategy of the development of the university determined its reduction in importance 

and made a generation gap in military education of Polish officers [24, p. 167-170.].  An important 

mechanism of self-regulation in conditions of organizational chaos were growing  educational 

aspirations of Polish soldiers after 1993; which determined the dominance of academic studies and 

at the same time surprised the military educational authorities and the management of the entire 

department of defence.  

Academic education, including military education at universities or civilian colleges of 

similar profiles was based on one idea: to teach how to think, and not to teach what to think. This 

answered generational and mental changes at the end of the 20th century and enabled educational 

reaction to the globalizational impulse. Simultaneously it gave rise to the dilemma of replacing 

traditional courage and self-discipline with intellectual courage and moral, a little bit conservative, 

abilities. Only then i sit possible to sustain the dialogue of the ethos with globalization in education.  

The university as the idea, but also as the educational ‘long lasting institution’ can turn out to be the 

shared nominative case of dialogue. Because the military ethos by its nature derives from great 

tradition and a long period of time. It developed since the Middle Ages through the modern era with 

its stage of modern world and the industrial era.  Both ethoses (of servicemen and the university) 

demonstrate exceptional vitality in (post)modernity determined by globalizational processes and so 

called ‘ supercomplexity '[2; 17.].  It seems that at present there is only left space  for alternative 

colleges or alternative fusion with the university in military  education. 

Loudly and for long announced university crisis developed by allegedly low productivity of 

this institution, and reputedly by timeliness of its idea is a thing of the past. Dr. Daria Hejwosz 

illustrates it best: "the Factory is about 200 years old, the supermarket in the present shape is 30-40 

years, but the university is almost a thousand years.  Even if another economic crisis appears the 
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university will survive – not necessarily the factory or the supermarket will"[13, p. 139.].  Cultural 

values are the product of the university, one should therefore put forward a question of the 

productivity of culture.  

A similar dilemma regards the productivity of servicemen, and more widely military schools 

and the defense system which mainly servicemen or services of the state form. The question about 

the productivity of safety is of similarly technical character. Multidimensionalsense of security is 

essential for people, and soldiers still have their main participation in guaranteeing it. They cannot, 

however, make it in conditions of social or cultural isolation, nor to lean towards self-isolation 

through educational autarky. Permanent overcoming of the antinomy of their profession is 

permanent, in cultural social behaviour. Servicemen come, through their ethos, from a world which 

is not going out of date but is changing. They are obliged to link the factor of professionalization 

(and of respect for hyper-technology) with so much criticised through globalists conservatism.  

Education referring to the idea of university will be helpful and essential for them - ‘ today  a 

mindless and poorly educated soldier is of the same value for the information society as an 

unqualified worker – a dying species. His physical fitness is losing its priority (used for "pulling the 

trigger" and "carrying the ammunition") whereas disproportionately knowledge and moral 

responsibility are making a profit'. [21, p. 110-111.]. Therefore, it is not possible to educate 

contemporary servicemen only within  the ‘ghetto' of technological or military studies, but more 

widely one should refer to the sociological imperative – just what the university provides.  Their 

profession and mission are not in the state of crisis, but only in the period of change in which one 

should rival.  Both crises: of the university and the army are feigned, although both environments 

face new challenges. 

Contemporary courage of servicemen should result from " intellectual discipline' purchased as 

part of academic studies. This way education besidse military upbringing enables to overcome 

numerous antinomies and to diverge from the "civilization of killing" to shaping the contemporary 

safety environment [14, p. 51-67.].  Gaining great adaptability to new situations and requirements in 

the course of the university college a career's officer can perform his mission with a feeling of 

possibility of linking noble and constructive conservatism (constancy of moral emotions) with the 

progress of civilization (challenges of civilization, of knowledge and information - the civilization 

of the third wave).  Thanks to university education he can and should be critical - competent - 

constructive. 
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МЕТЕОРОЛОГІЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ НА Г. ПІП-ІВАН 

 ЯК ТУРИСТИЧНИЙ ОБ’ЄКТ ЧОРНОГІРСЬКОГО МАСИВУ  

 
Проведено аналіз історичного минулого та сучасного стану метеоролого-астрономічної 

обсерваторії на г. Піп-Іван, що розташована в межах Чорногірського масиву. Виділено 

особливості природно-ресурсного потенціалу досліджуваної території та перспективи його 

туристичного використання. Доведено унікальність пам’ятки-обсерваторії на Чорній горі та 

розглянуто перспективу її відновлення з ціллю туристичного використання в межах 

високогірної території. 

Ключові слова: високогірний район, природно-ресурсний потенціал, туризм 

 

Проведен анализ исторического прошлого и современного состояния  метеоролого-

астрономической обсерватории на горе Пип-Иван, которая расположена в пределах 

Чорногорского массива. Выделено особенности природно-ресурсного  потенциала изучаемой 

территории, а также перспективы его туристического использования. Доведено уникальность 

данного объекта и рассмотрено перспективу его обновления в пределах высокогорья.  

Ключевые слова: высокогорный район, естественно-ресурсный потенциал, туризм 

 

The analysis of historical past and current state of meteorological and astronomical observatory on 

Pip-Ivan, which is located within the Montenegrin array, was carried out. The features of the natural 

resources potential of the study area and its future travel use were selected .The uniqueness of the 

attraction - the observatory  on the Black  Mountain was proved  and  the prospect of its recovery for the 

purpose of travel use within the high-mountain area  was investigated.. 

Keywords: high-mountainous area, natural-resource potential, tourism 

Постановка проблеми. Туристичний ринок Карпатського регіону є важливою 

складовою туристичної інфраструктури України, однак він не займає лідируючих позицій і 

на, нашу думку, не в повній мірі використовує наявний природно-ресурсний потенціал на 

досліджуваній території. Чорногірський масив – найвищий масив України, розташований у 

південно-східній частині Українських Карпат з унікальними природними системами, 

безперечно, є одним з найбільш відомих «туристичних магнітів», який з кожним роком 

відвідує все більша кількість рекреантів. Гору Говерлу (2061м) та ще п’ять 

«двохтисячників», які оконтурюють гребеневу лінію головного хребта г. Петрос (2020м), г. 

Ребра (2001м), г. Гутин – Томнатик (2016м), г. Бребенескул (2037м), г. Піп-Іван (2020м) у 

2010 році відвідало 33 тисячі туристів.  

В умовах економічного дефіциту зрозуміло, що великих капіталовкладень в розвиток 

туризму на даній території не очікується найближчі 5 – 10 років. Тому постають питання 

визначення сучасних передумов і подальших тенденцій розвитку туризму Карпатського 

регіону із залученням наявних природних та історико-культурних об’єктів (в т.ч. 

промислових, воєнних, цивільних), що в подальшому дозволить об’єктивно та  раціонально 

підійти до питання створення туристичної логістичної інфраструктури. В Україні є 

можливості  створити сучасну інфраструктуру, яка б відповідала світовим стандартам, але її 

реалізація потребує комплексного наукового підходу і державної підтримки в межах 

вітчизняного законодавства. 

Актуальність дослідження полягає у необхідності вивчення питання розвитку 

туристичної інфраструктури високогірних районів Українських Карпат для створення 

безпечних умов відпочинку та пересування туристів по гірській місцевості. Не достатнє 

туристичне освоєння та відсутність сучасних засобів організації туристично-рекреаційної 

діяльності виступає негативним чинником, який гальмує розвиток туризму Чорногірського 
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масиву,  а  також недостатній рівень охорони природи та екологічної освіти подорожуючих 

наносить непоправну шкоду надзвичайно перспективним для рекреаційної діяльності 

територіям. 

Метою даної роботи – охарактеризувати туристично-рекреаційне господарство 

Чорногірського масиву та довести унікальність його туристичної пам’ятки – метеорологічної 

обсерваторії на Чорній горі як перспективного туристичного об’єкту майбутнього. Через 

публікацію результатів проведеної роботи маємо на меті привернути увагу державних 

структур малого та середнього бізнесу до рекреаційних багатств високогірних територій 

Українських Карпат. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз публікацій із цієї проблематики свідчить, що 

українські та закордонні вчені неодноразово в своїх  наукових працях піднімали питання 

історії, стану та перспектив використання метеорологічної обсерваторії  на Чорній горі, 

навіть, був розроблений спільний українсько-польський проект (з ініціативи Івано-

Франківської держобладміністрації) по відновленні та можливості його подальшого 

туристичного використання в умовах високогір’я, але, на жаль, питання фінансування так і 

до кінця не були узгоджені, а, отже, - не реалізований проект. Окремо варто назвати 

результати науково-прикладних студій Нестерука Ю.Й. та Рожка І.М.[ 5,6],  Клапчука В.М. 

[3], Федорченка В.К., Дворову Т.Н. [12] та інших щодо вивчення природно-ресурсного 

потенціалу Чорногірського масиву та питань відновлення і можливості подальшого 

використання унікальної пам’ятки історії та архітектури – залишків обсерваторії  на г. Піп – 

Іван. 

Чорногора – двадцятикілометровий хребет з відмітками 2000 м над рівнем моря, що 

займає панівне становище у просторі гірської системи і як об’єкт туризму представляє 

значний інтерес. Його орфографічною особливістю є неоднаковість південних та північних 

схилів. Якщо південні схили падають вниз у глибокі долини, то північні переходять у 

поперечні бокові хребти з пологими схилами, але стрімкими боковими стінками. В умовах 

високогірного рельєфу, а, на нашу думку, це рельєф з абсолютною висотою більше 1800м є 

своя специфіка провадження «безпечного» туризму, який потребує на маршруті чітко 

продуманих зупинок та місць повноцінного відпочинку подорожуючих, тому реконструкція 

та відновлення метеорологічної станції у заклад готельного типу є важливим для даної 

території. 

Історія розбудови туристичної інфраструктури Чорногірського масиву складає  4 

основні етапи: 1) початковий етап; 2) етап після І Світової війни; 3) за часів СРСР; 4) 

сучасний (новітній). Саме початковий етап припадає на середину XIX ст., де першим 

туристом відповідно до архівних даних був М. Романовський, який у 1858р. з с. Космач 

через гори Рокиту, Гордю, Шекелівку та Синяк добрався до Чорногори. Пізніші відомості 

про туристів датовані 1875 та 1876 рр., коли члени  Товариства Татранського провели перші 

туристичні мандрівки на Говерлу [3]. 

У 1926 р. з’явилося багато детальної інформації про подорожі українських туристів,  

насамперед, членів громадських організацій «Пласт»  та «Луг». У 1930-х рр. було написано 

багато путівників по Східних Карпатах, в тому числі Чорногорі, а саме найпопулярніші з них 

«Przewodnik na Czarnohorę i do Wschodnich Beskidów», «Wschodnie Karpaty» та «Przewodnik 

zdrojowo-turystyczny na 1931–32 r.» [3]. 

Окремою сторінкою в розвитку туризму та відпочинку Карпатського регіону є 

діяльність українських і польських громадських організацій. Серед них - Галицьке 

Товариство Татранське, яке нараховувало  понад 2200 членів та видало в 1910 р. 30 томів 

«Записок Товариства Татранського», збудувало 21 схроніско (притулок), в т. ч. під г. Говерла 

в урочищах Гаджина та Завоєля та г. Піп Іван біля витоків потоку Погорілець; Станіславське 

відділення Товариства Татранського у 1876 р. влаштувало прогулянку з музикою у супроводі 

десятків лісників з Надвірної на Говерлу, а в 1878 – з Делятина на Говерлу. З ініціативи 

жаб’євського пароха С. Витвицького (чи не єдиний з українців належав до Товариства 

Татранського) в 1878 р. створено Чорногірське відділення Товариства Татранського та 
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Коломийський округ. Головою Коломийського відділення був директор гімназії О. 

Скупневич, заступником – Г. Гофбауер, який в 1897 р. видав путівник по Чорногорі. Воно 

ставило собі за мету побудувати притулки для туристів, організувати заробіток гуцульської 

бідноти, відродити дрібний промисел, прикувати увагу вчених до незнаного досі в 

природничому і етнографічному плані закутку [3].  Діяло декілька притулків і серед них 

найбільшим був постійно діючий притулок під Говерлою в урочищі Заросляк, збудований 

1879-1881 роках, який в 1908 році згорів. Значну роль у туристичному вивченні 

досліджуваної території належала одному з перших  українських туристично-спортивних 

організацій Галичини товариству «Чорногора», що засноване у квітні 1910р. любителями 

мандрівок Станіслава (сучасний Івано-Франківськ). У Статуті Товариства було прописано 

основну мету його діяльності: огляд і пізнання (під туристичним і науковим кутом зору) усіх 

земель, що належать до Польської держави, а особливо Карпат, розповсюдження зібраних 

про них відомостей; заохочення членів товариства, туристів, дослідників природи до 

мандрівок і наукових досліджень зазначених вище земель, а також полегшення їх 

перевезення та побуту. Для досягнення цієї мети було вирішено: організовувати мандрівки; 

видавати свій журнал; сприяти публікаціям наукових праць; туристичних карт; проводити 

курси з підготовки туристів; будувати і утримувати туристичні притулки та будинки для 

літнього відпочинку; на маршрутах установлювати дороговкази; домагатися пільг для членів 

Товариства при оплаті за проїзд залізничним транспортом; утримувати штатних працівників 

(провідників і гірську сторожу); створити фахову бібліотеку-читальню. Товариство 

висловило також готовність до співпраці з іншими організаціями (як українськими, так 

інших народів), що мали подібну мету діяльності [12].  

Другий етап туристичного освоєння Чорногори включав вже діючі та створення нових  

захисток  на Яблуницькому перевалі, під г. Піп Іван, на хр. Кострича, на пол. Маришевськiй, 

під пол. Кукул зі сторони Ворохти, а з боку нинішнього Закарпаття - на полонинах Рогнєска 

та Менчул Квасiвський («Mérkova chata»), пiд г. Гутин-Томнатик. Крім того, тут також для 

потреб туристів було обладнано кілька помешкань полонинських пастухів, лісничівки, 

сироварня на полонині Квасiвський Менчул. Слід зазначити, що просторове розміщення цих 

захистків було оптимально сплановане для безпеки туристів у разі непогоди і це є добрим 

прикладом для відновлення їх у наш час [5]. Активно в організації туристичної діяльності 

працювало польське товариство «Приятелі Гуцульщини», з головним управлінням у 

Варшаві, а у воєводських та повітових містах діяли його відділення (експозитури). 

Утворення цього товариства у другій половині 1933 р. було зумовлене підвищеною увагою 

населення до особливостей гуцульського регіону [3]. Надзвичайно цікава подія відбувалася 

8–9 червня 1934 р. в м. Яремча – з’їзд суб’єктів туристичної індустрії Польщі під назвою 

«Розвиток туристики, оздоровниць та літнівок в Карпатах Польських». На з’їзді 

обговорювались питання та були прийняті рішення щодо покращення транспортної 

інфраструктури Карпат, а саме будівництво нових залізничних та автомобільних сполучень 

та покращення стану існуючих. Важливою також була прийнята класифікація туристичних 

притулків На теренах Гуцульщини планувалося будівництво притулків на г. Шпиці (II а 

класу), г. Кострича (II класу) та під г. Піп Іван (II б класу). Розроблено та затверджено також 

Інструкцію для туристів. Слід зауважити, що ці заходи, які були розроблені ще 75 років 

тому, не втратили своєї актуальності й сьогодні [3]. 

Наприкінці 1933 року на схід від Вишківського перевалу налічувалось близько 34 

об’єктів для ночівлі (притулків та туристичних прихистків), а на кінець 1938 року відділи 

Польського Товариства Татранського уже володіли 42 притулками, прихистками та 

туристичними базами. Всього, напередодні Другої світової війни, із 78 притулків для 

туристів в Польщі, 47 знаходились на теренах Східних Карпат. Створена мережа притулків 

дозволяла тисячам туристів пізнавати ці дикі та безлюдні гори [15]. Все це свідчить про 

активний розвиток туристичної інфраструктури в цей період на території Українських 

Карпат загалом та Чорногірського масиву зокрема. 
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У післявоєнний час Українські Карпати стали одним із найперспективніших 

рекреаційних комплексів СРСР. Завдяки значним фінансовим вкладенням у цьому регіоні 

було побудовано велику кількість об’єктів рекреаційного призначення - готелів, турбаз із 

невеликою кількістю філіалів -  захистків у малодоступних місцях Чорногори: у підніжжі г. 

Говерла - в ур. Козьмещик і в ур. Завоєля; на полонині Рогнєска, причому ці прихистки були 

зведені на місці довоєнних аналогів й містилися переважно, на кваліфікаційних маршрутах 

для організованих туристських груп. Територіальна належність до Карпатського заповідника 

надала можливість Чорногірському хребту бути описаним у тогочасній туристичній 

літературі, в якій були розроблені туристичні маршрути із зазначенням вимог поведінки у 

межах заповідних територій [9,10,11]. Фактично з історичного нарису бачимо, що свого 

розквіту туристична інфраструктура Чорногірського хребта досягла до початку Другої 

світової війни. Під час війни більшість  притулків на цій території були зруйновані і не 

відбудовані після її закінчення. Така ситуація не сприяла подальшому туристичному 

освоєнню Чорногори і як наслідок після проголошення незалежності України ми отримали 

туристичну інфраструктуру найвищого в Україні хребта у стані занепаду.   

Туристичний сезон для Чорногори, з уваги на особливості високогір'я, зазвичай триває, 

від половини травня до половини жовтня. Вихідним пунктом для походів по Чорногорі з її 

північного боку є ур. Завоєля, що входить до смт. Ворохта - невеликий присілок над р. Прут, 

або побудована ще на 7 км вище спортивно-туристична база "Заросляк". Для східної частини 

Чорногори може бути зручним вихід з верхньої частини сіл Бистрець і Берестечко 

(Дземброня). З Закарпатського боку вихідними для походів на західну частину Чорногори 

будуть населені пункти Лазещина, Ясіня і Кваси, а на східну - села Богдан і Луги [8]. 

 
Рис. 1. Сучасний вигляд будівлі обсерваторії на г. Піп Іван 

 

Чудові ландшафти та наявність цікавих водних об’єктів сприяє розвитку рекреації й 

туризму в умовах високогір’я. Туристичною перлиною Чорногори є сім унікальних озер, 

серед них найбільш відвідуваними - Брескул, Несамовите, Бребенескул та Марічейка. Ці 

озера володіють значним туристично-рекреаційним потенціалом, розташовані безпосередньо 

на маршрутах, прокладених цим хребтом. Вони є практично єдиним місцем придатним для 

розташування наметів та ночівлі у зв’язку з тим, що територія навколо озер більш-менш 

полога, на відміну іншої території хребта. 

Верхів’я річок Пруту і Чорного Черемошу з г. Говерлою та 12 паркових лісництв, 

земельний фонд селянських спілок, а також землі селищних та міських рад входять до складу 

Карпатського національного природного парку (КНПП), де зосереджено чимало ендемічних, 
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реліктових та рідкісних видів рослин, з яких близько 20 видів занесені до Червоної книги 

України. Основне завдання КНПП полягає у збереженні природи східного макросхилу 

Українських Карпат, його гірських і долинно-річкових ландшафтів, цінних історичних, 

архітектурних та етнографічних пам’яток. Він є одним з основних рекреаційних районів 

Карпатського регіону та України. Кліматичні і географічні умови парку сприятливі для 

відпочинку та оздоровлення. Рекреаційну та рекреаційно-господарську зону Карпатського 

НПП використовують для організованого туризму: тут допускається формування 

окультурених ландшафтів, розташовані місця відпочинку, санаторно-курортні та туристичні 

комплекси, створено туристичні та пізнавальні стежки [7]. З метою ознайомлення з 

природними екосистемами і геологічними та геоморфологічними пам’ятками у парку 

прокладена широка мережа екотуристичних маршрутів: ботанічний, зоологічний та 

географічний на Брескул, ландшафтний на Говерлу, ботанічний та ландшафтно-географічний 

на гору Піп Іван та багато інших. Щорічно Карпатський НПП відвідують близько 30-35 

тисяч туристів. Також варто зауважити, що на досліджуваній території важливу 

природоохоронну роль відіграє Карпатський біосферний заповідник, який з 1992р. входить 

до мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО, а з 2000р. виступає українським. На його 

території розгорнута мережа еколого-освітніх, науково-пізнавальних маршрутів та 

інформаційних центрів, працює єдиний в Україні Музей екології гір та історії 

природокористування Карпат у м. Рахів [14]. 

Важливу роль для розвитку туризму відіграє ботанічна станція на полонині 

Пожижевській, яка була збудована в 1899 році та мала можливості для нічлігу туристів. 

Програмно займалась дослідженням гірської рослинності та вела метеорологічні 

спостереження. Була знищена під час Першої світової війни і відбудована в 1923 році. Знову 

була знищена в Другу світову війну і в подальшому продовжила свою діяльність в 50-х 

роках. У наш час тут знаходиться біостаціонар Інституту екології Карпат [15]. 

Найбільш відомою і відвідуваною пам’яткою Українських Карпат є покинута 

обсерваторія на Чорній Горі, початок будівництва якої датується 1935 роком. Вона сьогодні 

залишається надзвичайно привабливим об’єктом туризму й рекреації за рахунок свого 

вигідного розташування – на краю Чорногірського масиву, де немає практично ніякої 

альтернативи для зупинки туристів.  

Цілою епопеєю виявилися спроби відбудувати обсерваторію. Розмови про це точаться 

вже більше сорока років, але поки-що безрезультатно. На державному рівні проводились 

зустрічі, конференції, наукові форуми  щодо можливості її туристичного використання.  Так, 

восени 1994 року в Західному науковому центрі Національної Академії Наук України 

відбулася нарада представників наукових і освітніх закладів, де вказувалось на доцільність 

відновлення обсерваторії; з ініціативи Івано-Франківської облдержадміністрації, 

національного університету «Львівська політехніка» та Варшавського університету  9-12 

жовтня 1996 року в м. Яремча проходила українсько-польська науково-практична нарада на 

тему: «Метеоролого-астрономічна обсерваторія на горі Піп Іван - реставрація та шляхи 

відновлення діяльності». Ідея відновлення обсерваторії здобула міжнародний резонанс. 

Польські науковці обіцяли значну підтримку у втіленні проекту в життя [1]. З метою 

залучення коштів для реставрації обсерваторії прийнято рішення про звернення до держав-

сусідів, які зацікавлені у її відновленні та відбудові; на початку 2002 року за участю 

зацікавлених установ із України та Польщі було створено Наукову раду координації 

науково-дослідних робіт обсерваторії; у червні 2004 року в Міністерстві освіти і науки 

України відбулася робоча зустріч представників польської та української сторін, на якій було 

зазначено: якщо обсерваторія буде відновлена українською стороною на 70%, лише тоді 

можна очікувати на фінансову допомогу польської сторони. Міносвіти України пообіцяло 

сприяння цьому проекту; 8 квітня 2005 року в Івано-Франківську відбулася чергова нарада з 

питань відновлення обсерваторії на г. Піп Іван та будівництва дороги із  с. Шибене до 

державного кордону з Румунією; з ініціативи голови Івано-Франківської обласної ради, 

представника України у Раді Європи Ігоря Олійника та проректора з міжнародного 
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співробітництва Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника Ігоря 

Цепенди у травні 2007 року Прикарпатський національний університет та Варшавський 

університет вийшли з ініціативою створення на Прикарпатті Міжнародного центру зустрічей 

студентської молоді України та Республіки Польща; не так давно в Інтернеті з’явилося 

повідомлення, що коштом Євросоюзу на горі Піп Іван заплановано відновити обсерваторію. 

Було представлено проект відновлення обсерваторії, яка, згідно з дорученням Кабінету 

Міністрів України від 25 вересня 2009 року, стане частиною майбутнього Молодіжного 

центру в с. Микуличин; у червні 2009 року архітектори з України та Європейського союзу 

ознайомилися з технічним станом будівлі колишньої обсерваторії на Чорногорському хребті. 

За результатами експертизи 22 липня 2009 р. було позитивно оцінено український проект 

відновлення колишньої обсерваторії зі збереженням окремих первісних архітектурних 

деталей; на підставі висновків експертів Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника прийняв рішення про відновлення обсерваторії як навчально-наукового 

центру вишу для студентів, який би діяв із травня до вересня. Крім цього, у будівлі 

обсерваторії заплановано розташувати науковий центр із дослідження рослинності КНПП та 

археологічну експедицію [4].  

 
Рис. 2. Проект відновлення обсерваторії на г. Піп Іван 

 

Реальним є й напрям використання споруди, пов’язаний з туризмом та рекреацією. Він 

стає особливо актуальним у зв’язку з планами будівництва автомобільної дороги між 

Україною і Румунією через Чивчинський хребет у Верховинському районі. В будинку 

обсерваторії могли б розміститися готель чи притулок для подорожніх або високогірна 

навчально-спортивна база. Відновлення діяльності цієї установи може стати хорошим 

початком для покращення туристичного сервісу та інфраструктури Чорногірського масиву, 

відвідання його більшою кількістю іноземних туристів.  

З вищенаведеного, бачимо як факт  те, що даний об’єкт зацікавив не тільки науковців, 

але й ділових людей, які розуміють перспективу майбутнього його використання. Є 

сподівання, що проект відновлення обсерваторії на Чорній Горі буде втілено в життя 

найближчим часом і вона стане основною складовою туристичних ресурсів  Чорногори. 

Пізнавальний, гірський, екологічний туризм це - інтегруючі напрямки рекреаційної 

діяльності на досліджуваній території, спрямовані на гармонізацію відносин між туристами, 

довкіллям та місцевими громадами, що реалізується через екологізацію всіх видів 

туристської діяльності, охорону природи, екологічну освіту та виховання [2]. Поєднання цих  

видів туризму дозволить збільшити кількість подорожуючих, але при цьому зберегти 
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природні атракції Чорногірського масиву за умови дотримання основних принципів 

спiвiснування природоохоронної роботи з рекреаційною діяльністю [6]: 

по-перше, туристичні маршрути не повинні створювати небезпеки для існування 

популяцій рiдкiсних та зникаючих видів рослин і тварин. Суворий контроль за дотриманням 

дисципліни рекреантами (як наприклад в Татрах або Судетах). Для виходу рекреантів на 

головні хребти слід використовувати траверсні стежки. Придатні для цього й старі дороги на 

полонинах, що залишилися з часів інтенсивного ведення полонинського господарства; 

по-друге, для влаштування наметових таборів мають бути чітко визначені місця. 

Особливо ця вимога стосується територій природно-заповідного фонду вищого статусу, де 

систематично спостерігаються масові порушення природоохоронного режиму; 

по-третє, для раціонального поєднання природоохоронної роботи з рекреацією 

потрібна систематична екологічна освіта рекреантів службами природно-заповідних 

територій та лісництв, працівниками рекреаційних закладів;   

по-четверте, вiдвiдання найцікавіших в атракційному розумінні місць має бути платне, 

як це практикується у бiльшостi рекреаційних реґiонiв Європи. Цей захід сприятиме 

дотриманню екологічно-санітарної ситуації й дасть змогу вдосконалити туристичний сервіс, 

що підтверджується на прикладі Польських i Словацьких Татр; 

по-п’яте, для найповнішого рекреаційного використання цінних реґіонів Українських 

Карпат, наприклад Чорногори, потрібно використовувати в рекреації не тільки основні 

хребти, а й дотичні до них території. У масиві Чорногори потенційно-перспективними є 

середньогірні хребти Козьмеска, Озірний, Кострича, Стайки та ін., що зазначали дослідники 

ще на початку минулого століття [13]. Водночас це звільнить від рекреаційного 

навантаження найціннішу частину гірського пасма з оселищами рідкісної флори й фауни, яка 

відзначається підвищеною вразливістю до різноманітних проявів антропогенного впливу.  

Висновки. Чорногірський масив має унікальні природні та історико-культурні 

особливості, які сприяють  розвитку туризму і рекреації, а саме: 1) наявність на короткому 

відрізку території п’яти найвищих вершин Українських Карпат, а також семи високогірних 

льодовикових озер як унікальних туристичних об’єктів; 2) насичене історичне минуле 

території – залишки старого польського кордону вздовж усього Чорногірського хребта, сліди 

активних військових дій на цій території під час Першої світової війни, розташоване на 

перевалі між г. Говерлою та г. Велика Кознєска цвинтар австрійських солдатів, що загинули 

тут 30 серпня 1916-го року  та ін.; 3) розташування на гірському масиві залишків унікального  

метеорологічного об’єкту, що пов'язаний з історичною та культурною спадщиною декількох 

різних народів: польського, українського, румунського, словацького; 4) ця територія 

належить до заповідного фонду Карпатського НПП і  підтверджує унікальність та наукову 

цінність розташованих тут біотичних ресурсів, а також дає можливість суміщати 

екологічний і пригодницький туризм, підвищувати рівень екологічної освіти туристів. 
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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА СТРУКТУРИ МЕРЕЖІ СЕЛИЩ МІСЬКОГО ТИПУ – 

РАЙОННИХ ЦЕНТРІВ УКРАЇНИ 

 
У статті проводиться аналіз динаміки розвитку селищ міського типу, їх структури, 

чисельності, економічних і соціальних функцій. 

Ключові слова: розселення, селище міського типу. 

 

В статье проводится анализ динамики развития поселков городского типа, их структуры, 

численности, экономических и социальных функций.  

Ключевые слова: расселение, поселок городского типа. 

 

The article analyzes the dynamics of the townships, their structure, and size, economic and social 

functions. 

Keywords: high-mountainous area, natural-resource potential, tourism 

 

Постановка завдання. Загальна задача щодо ефективного розселення населення 

завжди була складною науковою задачею. Складність розселення населення, як суспільно-

просторовий процес потребує комплексного підходу до його вивчення представниками 

різних наук. Дане питання досліджували географи (Ю.І. Пітюренко, А.В. Степаненко, 

П.С. Коваленко) [1, 2], економісти (В.К. Фінагін), архітектори і містобудівники (І.О. Фомін), 

які приділяли головну увагу економіці, управлінню, плануванню та забудові міст [3–5]. Але 

аспекти демографічного, економічного та соціального міського розселення приділялося 

значно менше уваги.  

В статті проводиться аналіз динаміки та структури мережі селищ міського типу - 

районних центрів України. 

Основна частина. Особливе місце в структурі розселення населення належить 

селищам міського типу. Станом на 1 січня 2009 р. в Україні налічувалося 885 селищ міського 

типу, з них 196 виконували функції районних центрів, що становить 22% всіх селищ. Вказані 

поселення як форма розселення відносяться до міських поселень, тобто утворюються на 

основі дії тих же законів і закономірностей, що і міське розселення загалом, і в той же час 

характеризуються істотними відмінностями. 

Особливістю селищ міського типу є те, що вони відіграють роль локальних центрів, які 

забезпечують навколишні сільські поселення певними формами обслуговування:  

виробниче - переробка сільськогосподарської продукції (молокозаводи, зерносховища, 

м'ясокомбінати тощо), будівельні (підприємства по виробництву місцевих будівельних 

матеріалів);  

побутове - пошиття одягу, взуття, столярні майстерні, тощо;  

культурно-освітнє - середні та спеціальні навчальні заклади, музеї бібліотеки, будинки 

культури;  

оздоровлення населення - поліклініки, лікарні, аптеки.  

Важливою особливістю селищ міського типу є сприяння функціонуванню і розвитку 

міст, насамперед їх виробничої діяльності - забезпечення робочою силою, місцевими 

сировинними ресурсами, створення умов проживання для працівників, зайнятих у містах, 

тощо. 

Окремим функціональним типом селищ міського типу є селища, які виконують 

важливу управлінську функцію як центри сільських адміністративних районів. 

Мережа селищ-райцентрів розміщена по території України досить нерівномірно. 

Протягом першої половини XX ст. спостерігалася тенденція значного збільшення 

кількості селищ міського типу, яке дещо сповільнилось в другій половині XX ст., 

досягнувши максимуму в 1989 р. – 927 смт. З того часу почалося скорочення селищної 



 331 

мережі, зокрема за цей час кількість селищ міського типу в Україні зменшилася на 42 

селище, або на 3,4% , рис. 1.  

 
Рис. 1. Динаміка мережі селищ міського типу в Україні 

 

Також, спостерігаються значні регіональні відмінності. Так, у двох третин областей 

селищна мережа зменшилася, що зумовлене головним чином закриттям промислових 

підприємств. Найпотужнішим був цей процес у Закарпатській області, де в період 1989-2005 

рр. кількість селищ міського типу зменшилася на 9 поселень, або на 29%. Стабільною 

залишалася селищна мережа у 6 областях (Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, 

Одеській, Хмельницькій та Херсонській) і Автономній Республіці Крим. Слід відзначити, що 

у трьох областях (Волинській, Запорізькій та Луганській) кількість селищ збільшилася, 

причому дві з них належить до індустріально розвинених. Це свідчить про збереження в них 

екстенсивного шляху промислового розвитку. 

У міських селищах зосереджений значний демографічний потенціал, який недостатньо 

ефективно використовується у виробничій та соціальній сферах життєдіяльності 

українського суспільства. Станом на 1 січня 2006 р. у селищах міського типу проживало 3,9 

млн. осіб, що становило 12,3% міського населення України. Порівняно з 1989 р. кількість 

мешканців міських селищ зменшилася на 17%, що зумовлене депопуляцією міського 

населення. У всіх областях (окрім Волинської) кількість селищного населення зменшилася, 

хоча й різними темпами, а це означає необхідність регіонального підходу до прогнозування 

селищного розселення. Зокрема, якщо у Херсонській та Закарпатській областях питома вага 

селищ у міському населенні була найбільшою (25%), то у Львівській, Дніпропетровській та 

Запорізькій областях - найменшою (7-8%). Ці відмінності зумовлені рівнями урбанізації, 

заселеності територій та промислового розвитку цих областей. 

Селища міського типу мають самостійну, відокремлену сутність. У той же час їх 

основний зміст визначається насамперед особливостями перехідної форми поселень, 

пов'язаними з утвердженням міських форм буття населення. Оскільки їх частка досить 

вагома в системі міського розселення, то й вплив на розвиток суспільства також істотний. 

Важливого значення набуває необхідність обґрунтованості, об'єктивності віднесення 

поселень до категорії таких, що відображають міський спосіб буття суспільства, як у 

теоретичному, так і в практичному відношенні. Нечіткість визначення критеріїв віднесення 

поселень до категорії селищ міського типу, тобто як міських, зумовила необ'єктивність у 

характеристиці й оцінці рівня розвитку суспільства, що негативно відбивалося на його 

організації в умовах централізованої планової системи господарювання. 
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Для селищ міського типу такими особливостями є: виробництво 

несільськогосподарської продукції (переважно промислової) та пов’язана з ним діяльність; 

розвинута соціальна і виробнича інфраструктура (культурно-освітні умови проживання, 

охорона здоров'я, здатні забезпечувати відповідне обслуговування мешканців навколишніх 

територій), компактність і впорядкованість територіальної забудови, характер архітектурних 

форм. Щодо населення, то його значення як чинника поселень повинно визначатися не 

стільки кількістю, скільки соціальною структурою, зумовленою характером зайнятості та 

відносинами власності. 

До висновків про необхідність упорядкування системи критеріальних ознак поселень 

спонукає навіть простий аналіз та оцінка даних офіціальної статистики про динаміку міських 

поселень останніх десятиліть. Згідно з переписами населення за 1960-2000 рр., кількість 

селищ міського типу зросла в 1,8 раза, тобто майже подвоїлася. Навіть з урахуванням тих 

заходів щодо розвитку продуктивних сил міських селищ, поліпшення їх соціальної сфери, 

територіально-планувальної впорядкованості, що проводилися у вказані роки, зміни в 

характері селищ за такий строк не могли бути такими значними, щоб зумовити такі істотні 

якісні їх трансформації. Цілком очевидно, що в цьому випадку проявилися певні суб'єктивні 

підходи до класифікації поселень, переведення їх до складу міських. Значна частина малих 

міст, особливо з населенням до 10 тис. осіб, на які припадає 14% усіх міст, потребує більш 

вимогливого, об'єктивно обґрунтованого підходу в оцінці їх з погляду відповідності 

властивостям, що характеризують міста. У повоєнні роки розпочався процес концентрації 

населення в обласних центрах. 

Найбільше зменшення загальної чисельності населення припадало на 

високоурбанізовані регіони України - Донецьку (64,6 тис. осіб), Харківську (34,9 тис. осіб), 

Луганську (40,0 тис. осіб) та Дніпропетровську (34,9 тис. осіб) області. Чисельність жителів у 

зазначених областях зменшувалася через зменшення в них як міського населення, так і 

сільського. У цих областях загальна чисельність міського населення зменшилася більш як на 

174 тис. осіб.  

Найбільш щільна мережа міських поселень склалася в Донбасі. У Донбасі ці поселення 

характеризуються порівняно високою густотою заселення, у західній частині України також 

зосереджена густа мережа міських. 

Важливою є вчасна оцінка тих змін, які відбуваються у розвитку міських поселень. У 

1979 - 1989 роках темпи приросту міського населення були втроє нижчі, ніж у 1959 - 1970 

роках. В цілому такі зміни оцінюються позитивно, оскільки прискорене зростання 

чисельності міських жителів, яке відбувалося переважно за рахунок сільського населення, 

ускладнило розвиток сільського господарства й соціальну перебудову села. З 1993 р. й 

дотепер в Україні відбувається зменшення чисельності міського населення. 

Чисельність міського населення України на 1 березня 2010 року становила 31,5 млн. 

осіб (68,6% загальної чисельності населення держави) [6]. 

Змінюється також співвідношення між типами міських поселень - містами та селищами 

міського типу. У зазначений період спостерігалося збільшення кількості міст і зменшення 

селищ міського типу, що пов’язане і з наданням селищам міського типу статусу міст, і з 

переводом селищ міського типу в ранг сільських поселень.  

Значне територіальне зосередження міських поселень навколо великих міст, навколо 

міст-мільйонерів, а також високе скупчення біля них сільських поселень спричинили 

формування агломеративних форм розселення. Найвиразніших ознак агломерацій досягло 

розселення у Донецькій та Луганській областях, навколо таких великих міст, як Київ, Харків, 

Львів, Запоріжжя, табл. 1. 

Україна характеризується густою мережею міських поселень. На 10 тис. км
2
  припадає 

близько 23 міських поселення, у тому числі 16 селищ міського типу. 

У різних районах України густота міських поселень суттєво змінюється: різниця в 

максимальній і мінімальній їх чисельності досягає 6-кратної величини (Донецька обл. - 70, 

Миколаївська обл. - 11). Найвища густота міських поселень у Донецькій – 70 та Луганській 
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областях - 53. Якщо середня людність міського поселення в Україні становить 25 тис. осіб , 

то в названих вище областях - 12-13 тис. осіб.  

Порівняно невеликі міські населені пункти сформувалися також на півночі України, де 

середня людність їх у Волинській, Рівненській, Житомирській, Чернігівській областях 

коливається у межах 15-20 тис. осіб. 

 

Таблиця 1 

Групування селищ міського типу за кількістю поселень, станом на 5 грудня 2001р. 

Район 

Всього 

селищ 

міського 

типу 

з них за кількість населення 

м
ен

ш
е 

2
0
0

 

2
0
0
 -

 5
0
0
 

5
0
1
 –

 1
 0

0
0
 

1
 0

0
1
 –

 2
 0

0
0
 

2
 0

0
1
 –

 3
 0

0
0
 

3
 0

0
1
 –

 5
 0

0
0
 

5
 0

0
1
 –

 1
0
 0

0
0
 

1
0
 0

0
1
 –

 2
0
 0

0
0
 

п
о
н

ад
 2

0
 0

0
0
 

Україна – всього 

у т.ч. 

889 6 27 46 134 123 209 284 58 2 

Донецький 241 5 17 25 55 28 56 43 12 - 

Карпатський 87 - - 1 13 15 26 31 1 - 

Північно-Західний 38 - - - 3 5 15 14 1 - 

Північно-Східний 102 - - 1 9 14 23 46 8 1 

Подільський 70 - - 2 10 13 17 27 1 - 

Придніпровський 70 - 3 2 11 9 15 22 8 - 

Причорноморський 137 - 7 8 15 17 28 46 16 - 

Столичний 103 1 - 6 13 20 17 35 10 1 

Центральний 41 - - 1 5 2 12 20 1 - 

 

Селища міського типу поділяються на індустріальні, агропромислові, 

сільськогосподарські, несільськогосподарські та мішаного типу. У 2001 р. в Україні їх було 

889, або 66,0 % загальної кількості всіх міських поселень України, проте в них проживало 

лише 13,2 % загальної кількості міського населення.  

Як показав аналіз економічних функцій 122 селищ міського типу – райцентрів, що 

складають дві третини всіх селищ-райцентрів, найбільше поширення мають селища, які є 

центрами переробної промисловості (харчової та легкої), рис.2. У 2008 році таких центрів 

було 110, або більше половини (56 %). У поліській зоні поряд із харчовою у 8 селищах була 

розвиненою легка, представлена в основному лляною. 

У всіх природних зонах у селищах-райцентрах поширена харчова промисловість (102 

селища), представлена різноманітними підгалузями. Причому хлібопекарна та молочна 

промисловість представлена у всіх досліджених селищах-райцентрах. Ці підгалузі 

становлять основу регіональних продовольчих комплексів. Зокрема, у селищах-райцентрах, 

розташованих у поліській зоні, важливу роль у формуванні продовольчих комплексів 

відіграють м’ясна, рибна та маслосироробна промисловості, у лісостеповій зоні – цукрова, 

лікеро-горілчана, спиртова, м’ясна, маслосироробна та комбікормова, у степовій зоні – 

консервна, маслосироробна, харчосмакова, комбікормова промисловості. 

Серед інших промислових функцій у селищах-райцентрах поширені машинобудування 

(у лісостеповій зоні), лляна (у Поліссі) та лісова (у Карпатах) 
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Рис. 2. Функціональна типологія селищ міського типу - райцентрів 

 

Висновок. Середня людність селища міського типу протягом 1989-2005 рр. 

зменшилася з 5,1 до 4,6 тис. осіб. В той же час спостерігалися зрушення структури селищної 

мережі у напряму її здрібнення. Якщо питома вага великих селищ (людністю понад 10 тис. 

осіб) зменшилася з 8,5% у 1989 р. до 6,7% у 2005 р., середніх (5-10 тис. осіб) - з 34,6 до 

31,9%, то малих (менше 5 тис. осіб) - збільшилася відповідно з 56,9 до 61,4%. Отже, 

відбувається процес здрібнення селищної мережі, що має негативні економічні та соціальні 

наслідки, для подолання яких необхідно здійснювати активну державну регіональну 

політику, спрямовану на соціально-економічне відродження міських селищ. Також 

одночасно необхідно поліпшувати систему обліку селищ що потребує упорядкування їх 

структури згідно з тією значимістю, яку вони мають у суспільстві. У зв'язку з цим 

актуальною задачею є необхідність відродження такої групи поселень міського типу, як 

містечка. Оцінка структури суспільства на цій основі дозволить більш чітко визначати його 

урбанізаційні тенденції. 
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АЛГОРИТМИ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ ПРО НАЙКОРОТШИЙ МАРШРУТ  

НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ ГРАФІВ 

 
Пересування військ є невід′ємною складовою повсякденної діяльності збройних сил як у 

мирний час, так і при виконанні бойових задач. Удосконалити процес планування пересувань 

частин сухопутних військ і, як наслідок, підвищити мобільність військ можна за рахунок 

оптимізації процесу вибору найкоротшого маршруту. 

В статті розглядаються різні підходи до вирішення задачі про найкоротший маршрут та 

визначається рішення, що є більш ефективним. 

Ключові слова: алгоритм Дейкстри, алгоритм Беллмана-Форда, симплекс-метод. 

 

Передвижение войск – неотъемлемая составляющая повседневной деятельности 

вооруженных сил как в мирное время, так и при выполнении боевых задач. Усовершенствовать 

процесс планирования передвижений частей сухопутных войск и, как следствие, повысить 

мобильность войск можно за счет оптимизации процесса выбора кратчайшего маршрута. 

В статье рассматриваются разные подходы к решению задачи о кратчайшем маршруте и 

определяется решение, которое является более эффективным. 

Ключевые слова: алгоритм Дейкстры, алгоритм Беллмана-Форда, симплекс-метод. 

 

A movement of troops is an inalienable part of everyday activity of military forces both in a peace-

time and at implementation of urgent tasks. To perfect the process of planning of movements of parts of 

ground forces and, as a result, promote mobility of troops is possible due optimization of process of choice 

of the shortest route. 

In the article the different going is examined to decision of task about the shortest route and 

application is determined, which is more effective. 

Keywords: algorithm of Dijkstra, algorithm of Bellman-Ford, simplex-method. 

 

Вступ. Пересування військ є невід′ємною складовою повсякденної діяльності 

збройних сил як у мирний час, так і при виконанні бойових задач. В ході воєнних дій 

підрозділи сухопутних військ завжди повинні бути готовими до маршу та перевезень в 

умовах постійної загрози застосування противником високоточної зброї та систем 

дистанційного мінування, дії його авіації, повітряних десантів, аеромобільних та 

диверсійно-розвідувальних груп, радіоактивного, хімічного та біологічного зараження, 

зруйнування доріг і переправ [1]. 

Марш [1, 2] - організоване пересування військ в колонах на транспортних засобах, 

бойових машинах або в пішому порядку по дорогах і колонних шляхах з метою виходу до 

встановленого часу в призначений район або на вказаний рубіж в повній бойовій готовності 

до виконання бойового завдання. У воєнний час війська можуть здійснювати марш в 

передбаченні зустрічі з противником або поза загрозою зіткнення з ним. З метою забезпечення 

прихованості марш здійснюється зазвичай вночі, а якщо вимагає обстановка, то і вдень, з 

дотриманням заходів маскування. 

Постановка задачі. Ступінь впливу місцевості на організацію та здійснення 

пересування частин сухопутних військ змінюється разом з розвитком нових засобів боротьби 

і появою нової бойової техніки та зброї [3]. Бойові дії стають все більш динамічними і їх 

успіх буде залежати від швидкості проведення маневру силами та засобами. Тому потрібно 

постійно приділяти увагу удосконаленню процесу планування пересувань частин сухопутних 

військ, підвищенню мобільності військ [4]. Це можна досягти за рахунок оптимізації процесу 

вибору найкоротшого маршруту. 

В статті розглядаються різні підходи до вирішення задачі про найкоротший маршрут та 

визначається процедура, застосування якої є більш ефективним. 
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Результати дослідження. У задачі про найкоротший шлях визначається найкоротший 

шлях, що веде з джерела в пункт призначення в зв'язній мережі при заданих відстанях, 

асоційованих з кожним ребром мережі. Наприклад, вершини мережі можуть представляти 

міста з погляду організації проїзду з вихідного міста в кінцевий пункт, ребра мережі можуть 

представляти дороги, для яких визначені відстані між містами. Задача полягає у визначенні 

маршруту проходження по мережі між містами по пов'язаним з ними дорогам (вершини і 

ребра, що примикають до цих вершин), з мінімальною загальною довжиною пройденого 

шляху. Ребра можуть бути як орієнтованими, так і неорієнтованими. 

Для рішення задачі про найкоротший шлях запропоновані різні процедури, включаючи 

схему лінійного програмування. [5] 

Алгоритм Дейкстри вирішує задачу про найкоротший шлях із однієї вершини для 

зваженого орієнтованого графа G=(V, Е) з вихідною вершиною s, в якому ваги всіх ребер є 

невід′ємними (w(u,v) 0 для всіх (u, v)  E). 

DІJKSTRA (G,w,s)  

1. INITIALIZE-SINGLE-SOURCE(G, s) 

2. S  

3. Q V[G] 

4. while Q   

5. do u  EXTRACT-MIN(Q) 

6. S S [u] 

7. for (для) всіх вершин v  Аdj[u] 

8. do RELAX(u,v,w) 

Cуть техніки релаксації. Для кожного ребра vV зберігається деяке число d[v], що є 

верхньою оцінкою ваги найкоротшого шляху із s у v; скорочено – оцінка найкоротшого 

шляху. Початкове значення оцінки найкоротшого шляху і масиву  встановлюється 

наступною процедурою: 

INITIALIZE-SINGLE-SOURCE(G, s) 

1. for (для) всех вершин vV[G] 

2. do d[v]   

3.  [v]  NIL 

4. d[s]   

Іншими словами, спочатку  [v]= NIL для всіх v; при цьому d[s]=0 і d[v]=  для решти 

вершин v. 

Релаксація ребра (і, v)  Е полягає в наступному: значення d[v] зменшується до 

d[u]+w(u,v) (якщо друге значення менше першого); при цьому d[v] залишається верхньою 

оцінкою. Для того, щоб значення  [v] вказувало шлях, використаний при отриманні цієї 

верхньої оцінки, одночасно міняємо значення  [v]: 

RELAX(u, V, w) 

1. if d[v] > d[u] + w(u, v) 

2. then d[v]  d[u] + w(u, v) 

3. [v]  и 

Алгоритм Беллмана-Форда вирішує задачу про найкоротший шлях із однієї вершини 

для випадку, коли ваги ребер можуть бути від'ємними. Цей алгоритм повертає значення 

TRUE, якщо в графі немає циклу від'ємної ваги, що досягається з вихідної вершини, та 

FALSE, якщо такий цикл є. В першому випадку алгоритм знаходить найкоротші шляхи та їх 

вагу; в другому випадку найкоротших шляхів (для деяких вершин) не існує. 

Подібно до алгоритму Дейкстри, алгоритм Беллмана-Форда виконує релаксацію ребер, 

поки всі значення d[v] не зрівняються з  (s, v) (якщо всі  (s, v) визначені). 

BELLMAN-FORD(G, W, s) 

1. INITIALIZE-SINGLE-SOURCE(G,s) 
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2. for i 1 to |V[G]| - 1 

3. do for (для) кожного ребра (и, v)  E[G] 

4. do RELAX(u,u,w) 

5. for (для) каждого ребра (u, v)  E[G] 

6. do if d[v] > d[u] + w(u, v) 

7. then return FALSE 

8. return TRUE 

В ациклічному орієнтованому графі G = (V, Е) найкоротші шляхи з однієї вершини 

можна знайти за час O(V + Е), якщо проводити релаксацію ребер в порядку, заданому 

топологічним упорядкуванням вершин. Необхідно відмітити, що в ациклічному 

орієнтованому графі найкоротші шляхи завжди визначені, оскільки циклів від'ємної ваги (і 

взагалі циклів) немає. 

Алгоритм топологічного сортування вершин ациклічного графа розташовує їх в такому 

лінійному порядку, що всі ребра графа йдуть в одному напрямі (у сенсі цього порядку). 

Після цього проглядаються вершини в цьому порядку, і для кожної вершини піддаємо 

релаксації всі ребра, що виходять з неї. 

DAG-SHORTEST- PATHS(G, w, s) 

1. топологічно відсортувати вершини G 

2. INITIALIZE-SlNGLE-SOURCE(G,s) 

3. for (для) всіх вершин и (у знайденому порядку) 

4. do for (для) всіх вершин v  Adj[u] 

5. do RELAX(u,v, w) 

Загальне завдання лінійного програмування полягає в наступному. Дані: (т  n) - 

матриця А, m-вектор b і n-вектор с. Потрібно знайти п- вектор, що є точкою максимуму 

цільової функції на множині, заданій т нерівностями, які можна записати як Ах  b. 

На практиці завдання лінійного програмування швидко вирішуються за допомогою 

симплекс-метода. Симплекс-метод заснований на перегляді вершин багатокутника, що 

задається нерівностями-обмеженннями А  b, при якому значення цільової функції 

збільшується. 

Можна, однак, побудувати послідовність завдань лінійного програмування, для якої 

симплекс-метод вимагатиме експоненціального (від розміру входу) часу. Метод еліпсоїдів 

вирішує будь-яку задачу лінійного програмування за поліноміальний час, але на практиці 

працює повільно. Існує також поліноміальний алгоритм Кармаркара, який прирівнюється по 

практичній ефективності з симплекс-методом. 

Однак аналіз [5,6] показав, що описана нижче процедура вважається найбільш простою 

і швидкою. Суть її в тому, що, починаючи з вихідної вершини, розвертається віялом 

послідовне визначення наступної вершини, що має найкоротшу відстань від вихідної 

вершини до пункту призначення, але і, як побічний продукт, процедура знаходить 

найкоротший маршрут з вихідної вершини в кожну вершину мережі. [6] 

Приклад 1. Поставлена задача доставити вантаж з центрального розподільного 

термінала в частину в іншому місті. Різні маршрути, по яких вантажівка може проїхати з 

розподільного термінала до частини, показані на рис. 1. Вершини представляють міста, а 

ребра представляють дороги, кожній з яких приписана деяка відстань у сотнях кілометрів. 

Вершина 1 відповідає центральному розподільному терміналу, вершина 8 відповідає місту, у 

якому розташована частина. Водій бажає визначити найкоротший маршрут для доставки з 

центрального розподільного термінала, вершина 1, в частину, вершина 8. 
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Рис. 1. Мережа для визначення найкоротшого шляху 

 

Помітимо, що всі ребра неорієнтовані, тому рух можливий або з вершини i у j, або з 

вершини j у i, у будь-якому випадку відстань залишається незмінною. Однак, існує 

обмеження, що полягає в тому, що не можна повернутися з вершин 2, 3 чи 4 у вихідну 

вершину 1, а також не можна повернутися з вершини 8, що відповідає пункту призначення, у 

вершини 5, 6 чи 7. 

Підхід до рішення. Основний підхід полягає в тім, щоб визначити два набори вершин, 

постійну множину і множину суміжних вершин. Спочатку в постійну множину вкладається 

тільки вершина 1, вихідна. У множині суміжних вершин знаходяться вершини, 

безпосередньо зв'язані з постійною множиною з'єднуючими ребрами. Спочатку для мережі 

(рис. 1), як уже було сказано, постійна множина містить вершину 1, а множина суміжних 

вершин містить вершини 2, 3 і 4, з'єднані з вершиною 1 ребрами (1, 2), (1, 3) і (1, 4). 

Основні кроки процедури полягають у наступному: 

1.  Помістити вихідну вершину в постійну множину і визначити для неї множину 

суміжних вершин. 

2.  Визначити в множині суміжних вершин вершину, що знаходиться на найкоротшій 

відстані від вихідної. 

3.  Запам'ятати з'єднуюче ребро, що веде в обрану суміжну вершину, видалити з 

подальшого розгляду всі інші ребра, що ведуть з постійної множини в множину суміжних 

вершин. 

4.  Додати обрану суміжну вершину в постійну множину. 

5.  Визначити нова множина суміжних вершин і повторити з кроку 2. 

Наприклад, по-перше, починаємо з вершини 1 у постійній множині і вершин 2, 3 і 4 у 

множині суміжних вершин. По-друге, вибираємо вершину 2 у множині суміжних вершин як 

вершину з найменшою відстанню від вихідної, по-третє, запам'ятовуємо ребро (12), по-

четверте, додаємо вершину 2 у постійну множину, у результаті чого тепер постійна множина 

складається з вершин 1 і 2, і, по-п'яте, визначаємо нову множину суміжних вершин, що 

складається з вершин 3, 4, 5 і 6. 

Початковий випадок (А) і перша ітерація (Б) процедури відшукання найкоротшого 

шляху показані на рис. 2. Показані вершини постійної множини (виділені пунктирною 

лінією) і вершини множини суміжних вершин. Додатково показані тільки ребра, що 

з'єднують вершини в постійній множині з вершинами множини суміжних вершин. Помітимо, 

що після першої ітерації вершина 3 з'єднана з постійною множиною (вершини 1 і 3) двома 

ребрами (1, 3) і (2, 3). Помітимо також, що ребро, що запам'ятовується, (12) позначено 

товстою лінією з вершини 1 у вершину 2. Для вибору наступної вершини для введення в 

постійну множину повернемося до кроку 2, що вимагає, щоб у знову визначеній множині 

суміжних вершин була визначена вершина, що знаходиться на найкоротшій відстані від 

вихідної вершини. 
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Рис. 2. (А) – вихідна постійна множина, (Б) – постійна множина після однієї ітерації 

 

Для спрощення обчислювальної процедури призначимо вершинам, введеним у постійну 

множину, мітки. Значення мітки, приписуване вершині в постійній множині, дорівнює її 

найкоротшій відстані від цієї вершини до вихідної (тому вихідна вершина 1 має значення 

мітки, що дорівнює 0). На рис. 2Б значення мітки 0 для вершини 1 і значення мітки 3 для 

вершини 2 виділені жирним шрифтом і показані над вершинами. 

Для визначення наступної вершини, що вводиться в постійну множину з множини 

суміжних вершин (тобто вершини, найменш віддаленої від вихідної), просто обчислимо суму 

значень міток (для вершин з постійної множини) і відстані з'єднуючого ребра для кожної 

вершини та виберемо вершину з мінімальним значенням. 

Друга ітерація процедури вибору однієї з вершин з множини суміжних вершин описана 

в таблиці 1 (до неї також відноситься рис. 3). 

Таблиця 1 

Друга ітерація для вибору вершини з множини суміжних вершин 
 

Постійна 

множина 

Множина 

суміжних 

вершин 

Значення 

мітки 

Значення 

відстані ребра 

Загальна 

відстань до 

джерела 

1 3 0 6 6 

1 4 0 7 7 

2 6 3 8 11 

2 5 3 3 6 

2 3 3 2 5 (мінімум) 

 

Таким чином, вершиною з множини суміжних вершин, що знаходиться на найменшій 

відстань від вихідної, є вершина 3, її відстань дорівнює 5, а з'єднуюче ребро (23). 

Відповідно до процедури, запам'ятаємо ребро (23). Помітимо, що ребро (1,3) варто 

видалити з подальших розглядів, оскільки ми не можемо мати два оптимальних маршрути з 

джерела у вершину 3. Нова постійна множина складається з вершин 1, 2 і 3, і тепер може 

бути визначена нова множина суміжних вершин. 

На рис. 3 показана постійна множина і множина суміжних вершин після другої ітерації. 

Множина суміжних вершин складається з вершин 4, 5 і 6. Відмітимо, що єдина відмінність 

рис. 2Б від рис. 3 у тому, що, завдяки перевизначенню постійної множини, додані  ребра (3, 

4) і (3, 5) – додавання вершини 3, вилучене ребро (1, 3),яке показане у вигляді крапок, 

оскільки ребро (23) визначене як частина найкоротшого шляху з вершини 1 у вершину 3. 

Ми готові продовжити третю ітерацію процедури рішення. 
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Рис. 3. Постійна множина після двох ітерацій 

 
 

Перші три ітерації підсумовані в таблиці 2. Помітимо, що для кожної ітерації 

визначається множина суміжних ребер із загальною мінімальною відстанню до джерела. 

Виділяється ребро, яке варто запам'ятати, а ребро, що видаляється, позначається літерою Х 

праворуч від визначення з'єднуючого ребра (i, j). Таблиця 2 також демонструє дії, реалізовані 

після кожної ітерації. 

Таблиця 2 

1, 2 і 3 процедури ітерації рішення задачі про найкоротший шлях 

 

 Вершини     

 

Ітерація 

Постійна 

множина 

Множи-

на су-

міжних 

вершин 

Ребро Мітка 

постійної 

множини 

Відс-

тань 

Загальна 

відстань до 

джерела 

1 {1} {2,3,4} (1,2) 0 3 3 (мінімум) 

   (1, 3) 0 6 6 

   (1, 4) 0 7 7 

 

 Вершини     

Ітерація Постійна 

множина 

Множина 

суміжних 

вершин 

Ребро Мітка 

постійної 

множини 

Відс-

тань 

Загальна 

відстань до 

джерела 

2 {1,2} {3,4,5,6} (1, 3)Х 0 6 6 

   (1, 4) 0 7 7 

   (2, 6) 3 8 11 

   (2, 5) 3 3 6 

   (2, 3) 3 2 5(мінімум) 

 

 Вершини     

Ітерація Постійна 

множина 

Множина 

суміжних 

вершин 

Ребро Мітка 

постійної 

множини 

Відс-

тань 

Загальна 

відстань до 

джерела 

3 {1,2,3} {4,5,6} (1, 4) 0 7 7 

   (2, 6) 3 8 11 

   (2, 5) 3 3 6(мінімум) 

   (3, 5)Х 5 4 9 

   (3, 4) 5 3 8 

Після третьої ітерації постійна множина складається з вершин 1, 2, 3 і 5, як показано на 

рис. 4. Запам'ятовується ребро (25), вилучається ребро (3,5). 
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Підбиваємо підсумок першим трьом ітераціям: вершини 2, 3 і 5 додані в постійну 

множину (вершина 1 ініціює постійну множину). Ребра (12), (23) і (25) запам’ятовані, 

показують найкоротший маршрут з вихідної вершини у вершини 2, 3 і 5 у постійній 

множині. Ребра (1, 3) і (3, 5) вилучені з подальших розглядів.  
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Рис. 4. Постійна множина після трьох ітерацій 

 

Зараз у постійній множині кілька ребер, що з'єднують її з іншими вершинами мережі 

(рис. 4). Так, множина суміжних вершин складається з вершин 4, 6, 7 і 8.  

Помітимо, що у вершини 4 зараз три з'єднуючих ребра з постійною множиною: (1, 4), 

(3, 4) і (5, 4); у вершини 6 два з'єднуючих ребра: (2, 6) і (5, 6). Над кожною вершиною з 

постійної множини показані мітки, що демонструють найкоротшу відстань від цієї вершини 

до джерела. 

У таблиці 3 показані інші ітерації, необхідні для одержання найкоротшого маршруту з 

джерела до точки призначення 8. На рис. 5 показані постійна множина і множина суміжних 

вершин із з'єднуючими ребрами після 4, 5 і 6 ітерацій. Сьома ітерація призведе до 

остаточного рішення, що і показано на рис. 6. На ньому показані всі ребра мережі, жирним 

виділені ребра, що утворять найкоротший маршрут із джерела в усі вершини мережі. 

Значення міток показують найкоротші відстані з джерела до кожної вершини. 

 

Таблиця 3 

4-7 ітерації рішення задачі про найкоротший шлях 

 

 Вершини     

Ітерація Постійна 

множина 

Множина 

суміжних 

вершин 

Ребро Мітка 

постійної 

множини 

Відс-

тань 

Загальна 

відстань до 

джерела 

4 {1,2,3,5} {4,6,7,8} (1, 4) 0 7 7(мінімум) 

   (2, 6) 3 8 11 

   (3, 4)Х 5 3 8 

   (5, 6) 6 4 10 

   (5, 8) 6 7 13 

   (5, 7) 6 2 8 

   (5, 4)Х 6 4 10 

5 {1,2,3,4,5} {6,7,8} (2, 6) 3 8 11 

   (5, 6) 6 4 10 

   (5, 8) 6 7 13 

   (5, 7) 6 2 8(мінімум) 

   (4, 7)Х 7 7 14 

6 {1,2,3,4,5,

7} 

{6,8} (2, 6)Х 3 8 11 
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 Вершини     

Ітерація Постійна 

множина 

Множина 

суміжних 

вершин 

Ребро Мітка 

постійної 

множини 

Відс-

тань 

Загальна 

відстань до 

джерела 

   (5, 6) 6 4 10(мінімум) 

   (5, 8)Х 6 7 13 

   (7, 8) 8 3 11 

7 {1,2,3,4,5,

6,7} 

{8} (5, 8)Х 6 7 13 

   (7, 8) 8 3 11(мінімум) 

   (6, 8)Х 10 3 13 

Найкоротший маршрут із джерела до місця призначення визначається ребрами (12), 

(25), (57) і (78) або шляхом 12578. Так, оптимальним маршрутом доставки 

для вантажівки з центрального розподільного термінала є маршрут, що проходить через 

міста, позначені вершинами 2, 5 і 7. 
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Рис. 5. (А) – постійна множина після 

чотирьох ітерацій, 

(Б) – постійна множина після п'яти 
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(В) – постійна множина після шести 

ітерацій 
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Рис. 6. Остаточне рішення після семи ітерацій 
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Висновки: 

1. Пересування військ є невід′ємною складовою повсякденної діяльності збройних сил 

як у мирний час, так і при виконанні бойових задач. Удосконалити процес планування 

пересувань частин сухопутних військ і, як наслідок, підвищити мобільність військ  можна за 

рахунок оптимізації процесу вибору найкоротшого маршруту. 

2. Для вирішення задачі про найкоротший шлях запропоновані різні процедури, 

включаючи схему лінійного програмування. Серед них алоритм Дейкстри, алгоритм 

Беллмана-Форда, алгоритм пошуку найкоротших шляхів в ациклічному орієнтованому графі, 

симплекс-метод, метод еліпсоїдів, алгоритм Кармаркара та інші. 

3. Найпростішою у використанні та найшвидшою у виконанні є процедура знаходження 

найкоротшого шляху, що описана авторами: Sang M.Lee, L.J.Moore, B.W.Yaylor. 
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ЧИННИКИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА 

АГРАРНО-ІНДУСТРІАЛЬНОГО РЕГІОНУ 

 
Розглянуто методологічні підходи для проведення наукового дослідження територіальної 

організації господарства аграрно-індустріального регіону України.  

Ключові слова: територіальна організація господарства, системно-структурний підхід, 
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Постановка проблеми. Методологічні підходи суспільної географії як науки 

ґрунтуються насамперед на принциповому визнанні об’єктивності реального світу, що 

дозволяє говорити про єдності теорії, логіки і діалектики пізнання. При відборі 

методологічних підходів для проведення наукового дослідження слід керуватися суттю 

відповідного об’єкту, а методів дослідження - предмету відповідного наукового дослідження. 

Враховуючи той факт, що регіон поза всяким сумнівом не може розглядатися без його 

територіальної компоненти, ми маємо всі підстави для того, щоб визначити його одним із 

тих аспектів буття, що їх вивчає географічна наука. Виходячи з того, що господарські 

процеси, які відбуваються у регіоні держави, так чи інакше впливають і на інші складові 

людської діяльності у ньому, ми можемо зробити важливий висновок про те, що ці питання 

входять до складу саме об’єкту вивчення суспільної географії.  

Власне тому ми маємо всі підстави, спираючись на загальнонаукові методи системно-

структурного аналізу і формальної логіки, докладніше розкрити сучасне бачення таких 

важливих категорій суспільно-географічної науки як регіон і ТО господарства в його межах. 

У нашому дослідженні під регіоном, у відповідності до чинної Конституції (Основного 

Закону) України, розуміється Автономна Республіка Крим, обл. й міста загальнодержавного 

підпорядкування. Слід зазначити, що саме таке його розуміння існує й у переважній 

більшості західноєвропейських суспільно-географічних дослідженнях, що знайшло своє 

відображення у загальнокомунітарних актах і програмах щодо регіонального розвитку країн-

членів Європейського Союзу [2]. Важливо зазначити, що кожний регіон має не тільки 

внутрішньодержавну, але й міждержавну спеціалізацію, причому взаємодія з 

господарськими суб’єктами інших регіонів України відбувається не тільки шляхом участі у 

системі географічного, але і також міжнародного поділу і кооперації праці. Враховуючи той 

факт, що існування регіонів у нашій державі закріплено Конституцією (Основним Законом) 

України, то саме вони і мають бути тією основною ланкою територіального управління і ТО 

всієї держави. 

Аналіз останніх досліджень. ТО господарства регіону – просторово-компонентна 

організація його економіки, що вивчається з метою найоптимальнішого використання 

існуючого інтегрального потенціалу та географічного положення у контексті 

загальнодержавної регіональної політики. Вона показує динамічний стан розподілу 

територіальних форм організації економіки держави за таксонами географічного поділу, що 

об’єднані системою державного управління в єдину національну систему господарства 

України. При аналізі цього важливого поняття ми спиралися на відповідні напрацювання 

вітчизняної школи суспільної географії М.М. Паламарчука [6], що були деталізовані та 
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уточненні у пізніших напрацюваннях його учнів І.О. Горленко [3], Я.Б. Олійника [5], Г.П. 

Підгрушного [8] та на ті його визначення, що були запропоновані Е.Б. Алаєвим [1] і В.В. 

Кістановим [10]. Така велика увага з боку провідних учених-фахівців із суспільної географії 

до вивчення ТО викликана тим, що вона є предметом вивчення економічної і соціальної 

географії [7]. Важливо зазначити, що сутність ТО, як зазначає М.М. Паламарчук [7], можна 

розкрити лише вивчивши функціонування відповідних територіальних структур. При цьому, 

слід звертати особливо увагу на територіальну спеціалізацію, що є матеріальним проявом 

процесу географічного поділу праці, й яка визначається рівнем територіального 

зосередження виробництва.  

Вважаємо, що метою роботи є роль чинників у формуванні територіальної організації 

господарства аграрно-індустріального регіону (на прикладі Житомирської області). 

Варто зазначити, що розуміння ТО господарства регіону є необхідною базою для 

формування головних висновків наукового дослідження та надання прогнозу і визначення 

темпів економічного зростання та окресленнях основних пріоритетних напрямів 

господарського розвитку у Житомирській обл. Важливо наголосити на тому, що головним 

критерієм ефективності ТО господарства регіону має стати забезпечення стабільності 

існуючого виробництва, формування достатніх для його нормального функціонування 

матеріально-технічних запасів і гарантування доступності до основних джерел постачання 

сировини і збуту продукції. Тому, при розробці концепції національної розвитку, необхідно 

обов’язково вивчати вплив того чи іншого управлінського рішення на господарство регіонів. 

Розв’язання даної проблеми. Основні завдання наукового дослідження полягають у 

комплексному просторово-компонентному аналізі сучасної ТО господарства індустріально-

аграрного регіону України (на прикладі Житомирської обл.); дослідженні ступеня 

використання його інтегрального потенціалу для забезпечення власних господарських 

потреб; визначення значення різних чинників, що впливають на економіку цього регіону 

держави. Одним із головних завдань суспільно-географічного дослідження є вивчення 

впливу економічного розвитку держави на господарську діяльність в її регіонах, що 

проявляється у змінах територіальної і галузевої структур відповідних регіональних 

господарських систем. 

Застосування системно-структурного підходу до вивчення всієї сукупності 

суспільних процесів у регіоні з позицій суспільної географії дозволяє виділяти в його складі 

три головні підсистеми: природа – населення – господарство, що територіально поєднуючись 

у різних формах людської діяльності, створюють суспільно-географічний комплекс. 

Застосування цієї важливої наукової категорії понятійно-термінологічного апарату сучасної 

суспільної географії дозволить нам вірно зрозуміти протікання тих чи інших господарських 

процесів у конкретних природно-географічних умовах Житомирської обл. Слід відзначити, 

що взаємодія трьох головних підсистем суспільно-географічного комплексу не завжди є 

позитивною, а часто, у зв’язку з тим, що не були наперед означені всі види наслідків 

реалізації того чи іншого господарського рішення, ці зміни можуть бути і негативними для 

розвитку господарства регіону.  

Якщо у результаті взаємодії всіх елементів ТО господарства регіону відбувається 

утворення певної єдності, то ми маємо право говорити про існування в його межах 

інтегральної територіальної господарської системи. Під нею розуміється взаємодія  

компонентів, що знаходяться між собою в генетичному, функціональному і територіальному 

зв’язку. Для кращого їх розуміння слід у господарстві регіону України виділити: галузі 

спеціалізації; галузі, що виробляють продукцію для споживання в його межах і обслуговуючі 

галузі. Їх вивчення дозволяє краще зрозуміти механізм функціонування господарства регіону 

та окремі його структури. Це особливо важливо для усвідомлення тих змін, що відбулися за 

роки незалежності держави, не тільки у компонентній, але й у функціональній і 

територіальних структурах господарського комплексу регіонів України.  

Для їх вивчення на сучасному рівні суспільно-географічної науки слід застосовувати 

загально- і спеціально-географічні методологічні підходи у концепції економічного 



 346 

районування. Варто зазначити, що саме її залучення до комплексного суспільно-

географічного вивчення господарства регіону України дозволяє вірно зрозуміти його 

існуючу ТО та розкрити сутність територіально-галузевої і функціонально-компонентних 

структури. Районування має виступати головним результатом – висновком щодо існуючих у 

певному регіоні територіальних процесів та організації економічних явищ, процесів і 

зв’язків, а не бути апріорно виведене, лише опираючись на відповідні теоретико-

методологічні напрацювання відомих вчених-фахівців у цей сфері. 

 Саме тому М.І. Фащевський справедливо стверджує, що “економічне районування 

України можна віднести до наукового пошуку шляхів і механізмів вирішення завдань її 

регіонального розвитку” [12]. При цьому варто нагадати, що, як ще зазначав Л.Я. Зіман [4], 

слід чітко усвідомлювати принципову відміну у концептуальних засадах районування, що 

були сформульовані у радянський період, і які спиралися на планове і централізоване 

розміщення виробництва та розвиток продуктивних сил соціалістичної економіки, та 

індикативне і значною мірою суб’єктивне формування відповідної ТО і територіальної 

структури виробництва на території регіону при капіталізмі.  

При формулюванні теоретико-методологічних засад економічного районування регіону 

держави важливо спиратися на відповідні головні принципи районування регіонів 

обласного рангу, що були сформульовані М.Д. Пістуном [9]. До них відносяться: об’єктивна 

господарська цілісність території обл.; соціально-економічна й екологічна ефективність; 

виробнича спеціалізація; пропорційність і комплексний розвиток господарства; історичні 

особливості розвитку економіки та головні перспективи її подальшого розвитку. 

Комплексно-географічний підхід вимагає щоб при проведенні суспільно-географічного 

дослідження господарства регіону було звернуто особливу увагу на всебічний аналіз 

розвитку основних чинників формування сучасних економічних процесів у регіоні. Такий 

аналіз дозволить не тільки виявити існуючі структурні диспропорції в їх розміщенні та 

функціонуванні, але й визначити рівень збалансованості ТО господарства регіону. Залучення 

саме цього спеціально-наукового методологічного підходу географічної науки дозволить 

виявити можливості із залучення до виробництва ще не задіяних резервів природно-

ресурсного, трудового і виробничого потенціалу регіону. Для цього слід ґрунтовно вивчити 

стан розвитку продуктивних сил у ньому.  

Під продуктивними силами регіону розуміється певна сукупність матеріальних 

елементів і людських ресурсів, що, взаємодіючі між собою у процесі господарської 

діяльності, створюють необхідні для задоволення потреб суспільства блага. Просторове 

розміщення продуктивних сил є однією з основ формування ТО господарства регіону. Варто 

наголосити на необхідності залучення саме науково обґрунтованих підходів при прийняті 

конкретних управлінських рішень щодо розміщення у регіоні тих чи інших підприємств, що 

має забезпечити не тільки зростання рівня пов’язаності економічних суб’єктів в його межах, 

але і раціонального територіального комплексування господарства, що матиме значний 

позитивний економічний і соціальний ефект. Враховуючи, той факт, що господарство 

Житомирської обл. входить до складу економіки України, то, позитивні зміни у ньому 

сприятимуть, у рамках системно-структурних зв’язків загальнодержавного рівня, зростанню 

загального рівня ефективності функціонування господарства всієї держави та підвищенню 

рівня її конкурентоспроможності на світовому ринку. 

При проведенні суспільно-географічного дослідження господарства регіону держави 

необхідно застосовувати порівняльно-географічний метод. Його залучення дозволяє 

виявити основні аспекти впливу природних і суспільних процесів на ТО та визначити 

специфіку їх прояву на різних рівнях ТО господарства регіону. На нашу думку, одним із 

головних чинників при цьому виступає географічне положення регіону не тільки у рамках 

певної держави, але й у відповідній частині світу. При цьому важливе місце займає 

дослідження інтегрального потенціалу регіону. Для його визначення ми спиралися на 

поняття інтегрального потенціалу держави, що було запроваджено І.О. Горлєнко [2].  
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Отже, під інтегральним потенціалом регіону розуміють всю сукупність його 

ресурсів, що можуть бути використані на відповідному рівні науково-технічного прогресу. У 

цьому контексті важливе місце займає оцінка земельних, мінерально-сировинних, водних, 

лісових, вторинних і рекреаційних ресурсів, працересурсного, виробничого і фінансового 

потенціалу, інвестиційної й інноваційної діяльності, що у сукупності становлять основу 

соціально-економічного розвитку регіону та визначають ті можливості, обмеження і ймовірні 

напрями головних трендів змін у ТО господарства у ньому.  

Варто наголосити на тому, що в Україні переважна більшість індустріально-аграрних 

регіонів держави формують своє господарство на вилучені та переробці власних природних 

ресурсів. Лише для забезпечення потреб у мінеральних ресурсах (головним чином паливно-

енергетичної сировини) залучаються значні обсяги поставок з інших регіонів держави та за 

кордону. З одного боку, це сприяє збільшенню рівня відкритості господарства регіонів 

України, а, з іншого, – зростанню їх залежності від зовнішніх чинників та процесів, на які, 

переважно, регіональні органи влади не мають великого впливу. Тому, ми вважаємо, за 

доцільне вказати на можливі шляхи зменшення потреби у природних ресурсах більшості з 

галузей господарства Житомирської обл., що дозволить досягти достатньо високого рівня 

економічної безпеки регіону і сприятиме зростанню рівня економічної інтеграції в його 

межах. У цьому контексті по новому постає питання раціонального визначення спеціалізації 

регіону у внутрішньодержавному і міжнародному поділі праці та формулювання відповідних 

пропозицій щодо покращення існуючої ТО господарства Житомирської обл. 

Спираючись на відповідні напрацювання вітчизняних і зарубіжних географів-фахівців 

із проблематики територіальних аспектів концепції сталого розвитку  можна визначити 

такі головні принципи сталого розвитку господарства регіону: стабільність, оптимальність, 

комплексність і пропорційність у головних пропорціях між галузями економіки у ньому. Їх 

раціональне поєднання дозволить закріпити на тривалий строк прискорені темпи розвитку 

кожного регіону держави, а отже і всього національного господарства України.  

При цьому не варто забувати, виходячи з позицій концепції сталого розвитку, про такі 

головні чинники розвитку господарства регіону держави: 

1) інноваційний – зростання рівня прибутковості та конкурентоспроможності 

підприємств, що розміщенні в регіоні, можливо лише в контексті активізації діяльності з 

впровадження сучасних вітчизняних і зарубіжних науково-прикладних розробок; створення 

у регіоні сприятливого клімату для формування виробництв, в яких високий рівень 

технологій, що поєднується з широким залученням місцевих ресурсів та збільшенням 

надходжень до державного і місцевих бюджетів всіх рівнів; 

2) інвестиційний – зростання головних макроекономічних показників та їх стабільна 

позитивна динаміка можлива лише за рахунок високих темпів національних й іноземних 

капіталовкладень у контексті загально державного підвищення рівня добробуту населення 

України та у рамках активної політики з активізації вітчизняних науково-технологічних й 

інноваційних розробок та їх впровадження у господарську діяльність, шляхом створення 

відповідної сучасної інфраструктури та поглиблення інтеграції науки і виробництва, як 

однієї зі складових сучасної регіональної політики;  

3) екологічний – створення у регіоні умов для досягнення оптимально можливого, за 

існуючого рівня господарського освоєння його території та розвитку продуктивних сил, 

балансу відносин у системі природа – населення – виробництво, що дозволяє спрямувати 

головні напрями розвитку господарства регіону на позиції зменшення і більш раціонального 

використання існуючих природних ресурсів та приведення матеріальної бази виробництва в 

його межах до найвищих світових економічних, соціальних і екологічних стандартів, шляхом 

екологізації процесів виробництва, споживання і розширення обсягів вторинного 

використання природних ресурсів регіону держави; 

Варто зазначити, що зважаючи на те, що нами вивчається сучасний стан господарства 

Житомирської обл., без застосування історико-генетичного підходу не можливо зрозуміти 

суть багатьох економічних проблем, адже вони виникли у результаті дій, що мали місце у 
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попередній період його розвитку. Спираючись на цей методологічний підхід, можна вірно 

визначити основні тренди розвитку господарства регіону й окремих його складових на 

найближчу перспективу та окреслити те коло проблем, що можуть виникнути при не зміні 

існуючої траєкторії у розвитку регіону та держави. При цьому слід наголосити на 

принциповій незворотності просторово-часових змін, що відбулися в Україні за роки реформ 

та наявності виразної позитивної тенденції у загальному розвитку національної економіки. 

Для вірного визначення головних тенденцій у розвитку господарства регіону необхідно 

застосувати один із найпотужніших методологічних інструментів географічної науки – 

метод картографування. Саме його залучення дозволяє виявити найважливіші просторові 

закономірності у розвитку ТО господарства регіону держави.  При цьому ми виходили з того, 

що картографічний метод виступає в якості одного із головних способів пізнання 

залежностей і процесів просторового характеру, що дозволяє встановити окремий клас 

закономірностей територіального розміщення відповідних господарських процесів та явищ у 

регіоні. Так, лише за картою можна встановити відношення відстані між певними 

дискретними об’єктами, визначити площу охоплення території певним явищем, встановити 

систему територіального розміщення і змін у ньому тощо. Усе це дозволяє нам 

стверджувати, що при створенні атласу певного регіону ми за допомогою карт відтворюємо 

певну модель просторових відносин, що сформувалися в регіоні.  

Методологічна важливість залучення картографічного методу в суспіль-но-

географічному дослідженні господарства регіону полягає у тому, що за допомогою нього 

проводиться економічне районування і встановлюються межі внутрірегіональних 

економічних районів на відповідній спеціальній синтетичній економічній карті регіону. Саме 

у застосуванні цього виразно географічного методу, як на нашу думку, і лежить принципова 

відміна такого виду наукового дослідження від теоретико-методологічних напрацювань 

інших наук, що також вивчають господарства регіону (регіональна економіка, розміщення 

продуктивних сил, економіка галузей тощо). 

Необхідність залучення статистичних даних щодо результатів господарської діяльності 

в регіоні для їх економіко-географічного аналізу, ставить перед нами потребу в застосуванні 

цілої сукупності методів апарату математико-статистичного аналізу. Їх залучення 

дозволяє глибше зрозуміти економічну природу тих чи інших видів господарської діяльності 

та визначити у кількісних показниках необхідні параметри функціонування компонентної 

структури регіональної економіки. Так, наприклад, при вивченні місця і значення 

Житомирської обл. у національній економіці України саме залучення апарату математичної 

статистики та економетрії дозволяє виявити місце і значення регіону у загальнодержавних 

економічних процесах. Не менш важливе місце у сучасному суспільно-географічному аналізі 

займає й виявлення кореляції та тісноти зв’язків між різними аспектами функціонування 

господарства в регіоні 

Проведення наукового аналізу не можливо без залучення методологічного апарату 

формальної логіки, адже спираючись на її головні принципи ми можемо визначити 

несуперечливу гармонійну систему методики вивчення всіх аспектів ТО господарства 

регіону. Так, залучення прийому формалізації дозволяє виявити її характерні ознаки, а 

застосування прийому ідеалізації виокремити їх найголовніші риси. Залучення дедуктивно-

індуктивного аналізу надає нам можливість виявити закономірності внутрішньої будови й 

організації господарства регіону, усвідомлюючи те, що воно одночасно входить до складу 

національної економіки України, а з іншого, - і саме поділяється на певні територіально-

виробничі складові. 

Також у нашому дослідженні широко застосовуються вже традиційні загальнонаукові 

методи дослідження (літературний, дескриптивний, порівняно-аналітичний тощо). 

Висновок. Важливим результатом теоретико-методологічних засад сучасного 

суспільно-географічного дослідження господарства регіонів України є його усвідомлення як 

системного утворення, головні риси якого можливо розкрити, спираючись на комплексно-

географічний і картографічний підходи. Саме тому основною науковою категорією нашого 
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дослідження є ТО господарства регіону.  

Вірне розуміння її розвитку неможливе без розгляду різноманітних чинників, що 

визначили не тільки формування існуючих пропорцій між різними її складовими, але 

значною мірою і визначають їх сучасний розвиток. Для їх вивчення необхідно залучити до 

нашого дослідження історико-генетичний підхід. Застосування основних прийомів 

формальної логіки дозволяє вірно і несуперечливо сформулювати методику суспільно-

географічного дослідження господарства індустріально-аграрного регіону України (на 

прикладі Житомирської обл.). .). Головним результатом проведеного нами суспільно–

географічного дослідження ТО господарства індустріально-аграрного регіону держави є 

створення міні-атласу, виходячи з системного і комплексно-географічного підходу та 

спираючись на концепцію сталого розвитку і метод картографування 
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НЕСТАНДАРТНІ ВИДИ ТУРИЗМУ: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ВІЙСЬКОВОГО ТУРИЗМУ 
 

У даній статті характеризується розвиток військового туризму. Якщо в Україні даний 

вид туризму тільки розвивається, то в багатьох європейських країнах він вже користується 

великою популярністю. Справжній бум викликають вивчення та використання 

фортифікаційних пам’ятників – це приносить прибуток, а також популяризує саму країну. 
 

В данной статье характеризуется розвитие военного туризма. Если в Украине данный вид 

туризма только развивается, то во многих европейских странах он уже пользуется большой 

популярностью. Настоящий бум вызывают изучение и использование фортификационных 

памятников – это приносит прибыль, а также популяризирует саму страну. 
 

This article describes the military tourism development. This type of tourism is very popular in 

European countries, compare to Ukraine, where it is being developed. Investigation and usage of 

fortification monuments are boom factors: it gives profit and makes the country popular. 
 

Вступ та постановка завдання. В даний час в багатьох європейських країнах 

активний інтерес викликають пам’ятники військово-інженерного мистецтва, які 

користуються значною популярністю. Експерти зазначають, що вивчення та використання 

фортифікаційних споруд і старовинних замків, місць відомих битв, а також дзоти, окопи, 

залишки техніки, бункери, великі оборонні лінії часів Першої і Другої світових воєн, музеї 

історії воєн та зброї, танки та військова техніка, місця поховання загиблих воїнів - усе це в 

європейських країнах у туристських і виховних цілях стало модним, а також приносить 

чималий прибуток. 

Виклад основного матеріалу. Військовий туризм (воєнний туризм, мілітарі-туризм, 

зброярський туризм) - це різновид туризму, метою якого є відвідування місцевості, 

пов’язаної з військовими та воєнними діями [1].  

Військовий туризм - це туризм на місцях боїв і історичних битв для всіх зацікавлених, а 

також для ветеранів і родичів загиблих воїнів, відвідування існуючих та історичних 

військових об’єктів і полігонів, бойових морських кораблів, підводних човнів, катання на 

військовій техніці, стрільба зі зброї на полігонах і в тирах, участь у військових навчаннях та 

маневрах, перебування на полігонах в якості глядачів - military tour, до таких також можна 

віднести і тури на відвідування воєнних концтаборів та в’язниць. Військовий туризм 

поділяють на такі підвиди [1]: 

- відвідування історичних місць і музеїв - військово-історичний туризм; 

- стрільба з різних видів зброї, стрітбол чи пейнтбол, відвідування магазинів зброї та 

ножів - зброярський туризм; 

- життя в армійських умовах і участь у програмах військової підготовки, скаутинг, 

відвідування різних об’єктів і полігонів, катання на військовій техніці, польоти на військових 

літаках і вертольотах - мілітарі-туризм; 

- відвідування "гарячих" точок планети та місць бойових дій - воєнний туризм. 

Військовий туризм популярний вид відпочинку в багатьох країнах. У першу чергу там, 

де армія має довгу історію і відмінну технічну базу. Наприклад, Китай купує списані 

іноземні військові кораблі і влаштовує в них музеї. А у В’єтнамі військовий туризм 

вважається кращим чоловічим засобом для схуднення - тиждень стройової підготовки в 

умовах джунглів дає вражаючі результати. У Росії військовий туризм взагалі один з 

найбільш популярних видів нестандартного туризму. У великих містах цим напрямком 

офіційно займаються туристичні агентства [2]. 

Що стосується України, то в роки СРСР, із зрозумілих причин, був можливий тільки 

туризм військово-історичний. Адже музеїв та діарам битв в містах-героях є достатньо. У 90-х 

роках став можливий доступ цивільних на територію військових об’єктів, що дало поштовх 

до розвитку військового туризму і у нас. 
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Пам’ять необхідно зберігати: у документах, в мистецтві, а головне, в місцях поховання 

загиблих воїнів та мирного населення. Історія показує, що такі застереження є 

малоефективними, хоча і постійно повторюються після кожної війни. Символи, що свідчать 

про трагедію кожної війни, поступово знищуються і забуваються, хоча і постійно 

з’являються нові. Це безперервний процес. Дуже важливим є те, щоб ця пам’ять жила і довго 

зберігалася. Досягти цього можна, перш за все, включенням відвідування об’єктів пам’яті в 

туристичні маршрути. Ці пам’ятники, як туристичні об’єкти, виконують емоційну функцію, 

нагадують про минулу війну та її героїв, а також виконують пізнавальну функцію. 

Народні місця пам’яті є чудовими туристичними об’єктами, які здійснюють свою 

діяльність на комерційній основі. Прибутки від туризму сприяють їх тривалому 

функціонуванню. У Західній Європі практично у всіх країнах проводиться постійна робота 

щодо збереження народної пам’яті про війни та історичні битви. Початок цієї діяльності 

було покладено в часи наполеонівських війн. Усі найважливіші події цього періоду 

збережені різними способами, проте завжди є місцями проходження туристичних маршрутів 

і часто відвідуються туристами. У країнах Західної Європи зберігаються пам’ятники та 

кладовища солдатів. Події Другої світової війни відображені в реконструкціях військової 

інфраструктури. Всі ці пам’ятники описані в туристичних путівниках і позначені як 

туристичні об’єкти.  

Пам’ять про військові події є психологічною функцією людської пам’яті. У всіх 

країнах, які брали участь у Другій світовій війні проходять урочистості в регіональних 

місцях битв. Всі поїздки обслуговуються спеціалізованими туристичними фірмами.  

Символічним місцем пам’яті про всіх солдатів, які полягли на полях битв і залишилися 

безіменними є Могила Невідомого Солдата. Серед мільйонів загиблих солдатів під час 

Першої світової війни великий відсоток склали ті, чиї останки не були ідентифіковані. 

Бажання віддати честь тисячам безіменних героїв призвело до того, що французька влада 

реалізувала ідею Фрідріка Симона встановити могилу «Un Soldat». Відповідно до рішень 

парламентів, Могила Невідомого Солдата в Парижі була встановлена під Тріумфальною 

Аркою, а в Лондоні - у Вестмінстерському Абатстві. Урочисте відкриття відбулося 11 

листопада 1920 року. Слідом за Парижем і Лондоном Могили Невідомого Солдата були 

встановлені в столицях інших держав, спочатку європейських, а потім і в інших країнах 

світу. Могила Невідомого Солдата є центральним місцем всіх патріотичних свят. Це місце 

описано як туристичний об’єкт і входить в маршрут екскурсії по місту. 

Більшість солдатських могил знаходяться на спеціальних військових кладовищах, де 

поховані солдати, що загибли у битвах. Ці кладовища є символом народної пам’яті. 

Наприклад, Арлінгтонське Національне кладовище - військове кладовище, яке знаходиться в 

передмісті столиці США - Вашингтоні. Воно було засноване в 1865 році під час війни за 

об’єднання країни і стало місцем поховання солдатів і громадян, які відіграли значну роль у 

справах держави. Арлінгтонське кладовище не являється ні найбільшим в країні, ні 

найстарішим, але попри це, інтерес мільйонів людей до цього національного пам’ятника 

щороку не згасає (близько чотирьох мільйонів осіб щороку відвідують меморіальне 

кладовище). Визначна історія і його особливий статус забезпечують постійний потік 

туристів, які бажають поглянути на предмет шанування і скорботи всіх американців - це 

один з головних туристичних об’єктів США. В даний час на кладовищі поховано близько 

300 тис. чоловік; площа його становить майже 3 км
2 
[3-6]. 

Одним з найпопулярніших способів вшанування пам’яті про військові події є 

пам’ятники, адже практично в кожній європейській столиці знаходиться монумент, який 

символізує та нагадує про славетні військові події і є візитівкою міста. Наприклад, 

Тріумфальна Арка в Парижі Цей пам’ятник наполеонівської армії асоціюється з могутністю 

Франції. Його було збудовано в 1806-1836 роках на Площі Зірки (в даний час de Gaullea) і він 

став важливим елементом архітектурного ансамблю Парижа. Разом з Єлисейськими Полями 

Тріумфальна Арка є місцем проведення всіх важливих урочистих подій країни. Під 



 352 

Тріумфальною Аркою знаходиться перша в світі Могила Невідомого Солдата. Це один з 

найважливіших туристичних об’єктів Парижа [7]. 

Всі туристичні путівники по Лондону пропонують розпочати екскурсію містом з 

відвідування Трафальгарської площі. Побудована в сорокових роках XIX століття і названа 

на честь Нельсона, який здобув перемогу в 1805 році над військово-морським флотом 

Наполеона, ця площа вважається умовним центром міста і надзвичайно привабливим 

туристичним об’єктом [7,8,9]. 

Важливий об’єкт туристичних екскурсій в Берліні – це Бранденбурзькі ворота, які були 

побудовані в 1788-1791 роках на честь усіх перемог німецьких військ [10]. Це тільки одні з 

найбільш відомих прикладів важливих туристичних об’єктів, які символізують про славетні 

військові події та велич країни і таких прикладів можна навести безліч. 

Владні структури, на територіях яких знаходяться фортифікаційні об’єкти, намагаються 

використовувати їх з туристичною метою. Адже побудовані перед Першою і Другою 

світовими війнами системи фортифікаційних укріплень для стримування наступу 

потенційного супротивника, завдяки своїй конструкції, збереглися практично без руйнувань 

до наших днів. Більшість фортифікаційних об’єктів на території Європи є туристичними 

об’єктами. В Україні також фортифікаційні об’єкти використовуються в якості туристичних. 

Зокрема, на території Закарпаття, як відомо, є шість військових ліній оборони - чотири 

угорських: Лінія Арпада, Лінія Гуняді, Лінія Ласло і Лінія Евгенія, та дві чехословацькі – 

Лінія Бенеша та Лінія Масарика. Найпопулярнішою серед них є лінія Арпада. Це 

багатокілометрова фортифікаційна споруда, яка мала десятки тунелів, казарм, де жили тисячі 

солдат, сотні дотів, амбразур, протитанкових споруд і навіть у горах кілька військових 

шпиталів. Сьогодні майже кожного дня 200–300 угорців відвідують об’єкти військового 

туризму, і особливо лінію Арпада. 

Що стосується таких підвидів військового туризму, як зброярський і мілібарі-туризм, 

то в якості приклада можна навести досвід, якого набули і набувають у Російській Федерації, 

адже туристичні компанії, які мають великий досвід в організації військових турів, 

пропонують великий вибір спеціальних програм: знайомство зі стрілецькою зброєю та ретро-

бронетехнікою, катання на танках, польоти на літаках і вертольотах, відвідування колишніх 

таємних військових об’єктів і багато іншого. Кожен може здійснити свою мрію - постріляти з 

автомата або кулемета зразків ХХ століття - Від Першої світової війни до сучасності, 

проїхатися на танку або БТР, здійснити політ на літаку зі швидкістю звуку (навряд чи якийсь 

вид відпочинку може зрівнятися за силою вражень та гостротою відчуттів з польотом у 

кабіні військового винищувача або штурмовика), піднятися в небо на повітряній кулі. Вибір 

програми залежить від побажань клієнта. Що стосується можливостей, то для польотів на 

військових літаках потрібно, насамперед, мати відмінне здоров’я - ніяких проблем з серцем, 

тиском, вестибулярним апаратом. Не менш важливим є і фінансовий стан. Польоти на 

надзвукових літаках розвага не з дешевих - вартість коливається від декількох до десяти 

тисяч доларів США і вище [2,11,12]. 

Життя в армійських умовах - досить дивний вид відпочинку. З одного боку - це 

можливість відчути себе в якості військового, з іншого - хороший привід перевірити свої 

особисті якості і особливості організму, а також спробувати військове життя і техніку. 

Знаходиться чимало охочих платити гроші за те, щоб на декілька тижнів відчути себе 

справжнім солдатом, це спосіб відчути себе чоловіком, не витрачаючи при цьому декілька 

років життя [2]. 

Військовий туризм чітко відпрацьований у Європі, де користується значною 

популярністю і там давно навчилися заробляти на туристах. В Ізраїлі доходи від військового 

туризму складають $ 115 мільйонів на рік. У Німеччині ця цифра із загального туристичного 

доходу стійко тримається на рівні 2% від усіх наданих туристичних послуг (станом на 2006 

р. - EUR 256 млн на рік). У США ця цифра значно скромніша - $ 45 мільйонів в рік. Однак ці 

гроші заробляються виключно на квитках за відвідування військових музеїв, найбільш 

популярний з яких - Музей стратегічної авіації [13]. 
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До речі, в Україні офіційно відкрито другий в світі Музей Ракетних військ 

стратегічного призначення. Пускову шахту на межі Кіровоградської та Миколаївської 

областей, поблизу міста Первомайськ, глибиною тридцять метрів, щорічно відвідує 6-7 тисяч 

осіб. У музеї можна ознайомитися із зразками ракетних двигунів, допоміжної автотехніки, 

макетом ядерної боєголовки, потрапити в підземний командний пункт, розташований на 

глибині 155 метрів і розрахований на повністю автономне функціонування протягом 45 діб 

[2,14].  

Висновки. Різні місця, що нагадують про цілі епохи, про минулі війни та битви, в 

даний час представляють величезний інтерес для туристів і стають культовими 

туристичними об’єктами. Розуміння цієї тенденції є дуже важливим для організації 

сучасного туризму. Об’єкти пам’яті виконують насамперед емоційну функцію, а також 

функцію народної вдячності. Ці функції будуть остаточно реалізовані тільки тоді, коли ці 

об’єкти будуть часто відвідуватися туристами. 

Історія України, як і багатьох інших країн, тісно пов’язана з війнами. Починаючи з 

давніх часів, і закінчуючи Другою світовою війною. Історія воєн представлена в музеях, де 

можна побачити вражаючі експозиції зразків військової техніки різних епох, 

фортифікаційними об’єктами, старовинними замками, місцями поховання загиблих воїнів – 

це неповний перелік об’єктів, які можуть використовуватися в якості туристичних. 

Необхідний час, для того, щоб створити нові туристичні військові маршрути на 

території України, яки б відповідали запитам і вимогам сьогодення. Значному розвитку 

військового туризму сприятиме поява на туристичному ринку таких компаний, які разом з 

екскурсійними турами в Україну й за кордон, розроблялі б і пропонували туристам 

військово-історичні та військово-технічні тури, адже величезний історико-культурний пласт, 

який, насамперед, спирається на фортифікаційні споруди, місця славетних бойовий дій може 

принести нашій країні і славу, і значний прибуток, але за умов прикладання відповідних 

зусиль, помножених на фінансові вливання та підтримку з боку владних структур.  
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INFORMATIVE INTERPRETATION OF MAPS PROBLEMS AND SPATIAL 

GENERALIZATION FACTOR OF ATTRIBUTE INFORMATION 
 

У статті розглядається вплив просторової генералізації атрибутивних даних при 

картографуванні на образ локальної епідемічної ситуації. Просторова генералізація постає 

фактором формування цього образу. 

Ключові слова: просторова генералізація, атрибутивна інформація. 

 

В статье рассматривается влияние пространственной генерализации атрибутивных 

данных при картографировании на образ локальной эпидемической ситуации. 

Пространственная генерализация выступает как фактор формирования этого образа.  

Ключевые слова: пространственная генерализация, атрибутивная информация. 

 

In the article influence of spatial generalization influence of attribute information in the course of 

mapping into the image of local epidemiological situation. Spatial generalization appears as a factor of 

this image formation. 

Keywords: Spatial generalization, attributive information. 

 

The subject area of this report is the research of spatial generalization influence of attribute 

information in the course of mapping into the image of local epidemiological situation. Spatial 

generalization appears as a factor of this image formation.  

The objective of this report is to turn attention to the importance of spatial generalization 

factor for the cartographic mapping of epidemiological information. A lot of maps constructed on 

epidemiological information are being made. The latest technology of their construction is being 

used. Maps are presented in such a manner as if they were completely objective reflection of 

epidemiological reality. But this is not correct. Cartographic method of epidemiological information 

processing amends the final image of local epidemiological situation.  

In order to achieve the objectives we set the following necessary tasks: 

• statement of the fundamental thesis concerning the fact that a cartographer influences the 

image of epidemiological situation actively;  

• definition of aspects related to the implicit and explicit cartographic image of local 

epidemiological situation;  

• initial epidemiological information may have different quality in terms of its spatial 

congestion. Conventionally, we can define two types of attribute information: space significant and 

space meaningless. Depending on the initial information with which a cartographer works, the final 

result in the form of a map will be substantially different, including the factor of spatial 

aggregation;  

• thesis statement concerning the necessity of map and semeiotic explanation of 

epidemiological information mapping connection with consideration of complexity of the cognitive 

subject-object relations in the course of this work;  

• demonstration of the number of simple and clear examples of the manner in which spatial 

generalization leads to the formation of a specific image of epidemiological situation.  

Initially, the attempts to research the variability of cartographical images of epidemiological 

situations were made by D. Nikolaenko in 2006 [2]. Topic has been repeatedly raised later, but was 

not researched systematically. These were only fragmentary works.  

As far as we can understand neither epidemiologists, either cartographers do not understand 

the significance of such researches. This concerns not only the analysis of statistical series and 

features of its division influence on the final mapping result, but the influence of spatial 

generalization on the image of epidemiological situation as well. The question should be raised 

more widely. We should explicitly describe the reasons for collecting and mapping information 

according to the epidemics – HIV/AIDS and TB. We should research all the procedure of experts’ 
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activity associated with the collection of attribute information, its subsequent processing (for 

example, five parameters of data record on tuberculosis) and mapping. At the final stage (mapping) 

it is difficult to do something. The uncertainty of epidemiological map is put in it in the course of 

the whole procedure of information collecting and processing [5].  

During the processing of epidemiological information the cartographer does not take a neutral 

position concerning the initial attribute information. The very process of manipulation with the 

initial information is built on the basis of logical and practical standards of cartography and 

geographical information system technology, involves active intervention of a cartographer in the 

initial information. Ways of intervention in the initial information are divided into a number of 

directions. One of them is connected with the choice of way of the initial information space 

generalization.  

Cartographer’s active cognitive position in the processing of epidemiological information is 

not an indicator of weakness or inability of cartography. This is quite a natural feature of human 

cognition. Depending on the manner in which mapping standard is implemented concretely, the 

results can be more or less satisfactory.  

There are two principle ways of information mapping, in particular in the appearance of 

spatial generalization as a factor that actively forms a specific image of local epidemiological 

situation:  

• implicit way. The cartographer or epidemiologist does not reflect towards the influence of 

the initial information processing methodology on the image of epidemiological situation. 

Quantitative indicators remain the same and the fact that specific map images may be different does 

not play a fundamental role. The subject does not considered to be significant;  

• explicit way. The cartographer or epidemiologist clearly defines the ways of cartographical 

information processing and its specific influence on the formation of a particular image of 

epidemiological situation [2]. 

The explicit way is the only correct one. Epidemiological maps can be classified on the basis 

of the extent to which they are justified it in terms of clarification and justification of the 

cartographer’s cognitive position. This can be considered as a realization of the essential 

requirement for scientific reflection associated with verification of the obtained scientific results. 

Map verification received on the basis of epidemiological information processing without a detailed 

and correct description of the cartographer position can not be correct.  

Initial epidemiological information is not neutral concerning its mapping in general and 

application of specific spatial generalization in particular. This information can be divided into two 

polar types:  

• space-oriented, space significant information;  

• space-non-oriented, space meaningless information.  

When the geographer or cartographer starts to analyze the initial epidemiological information, 

he/she inevitably deals with the possibilities of this very attribute information. Strictly speaking, it 

is possible to realize cartography and geographical information system technology’s capabilities 

successively only in the case of the initial collection of empirical information. It should be collected 

regarding the subsequent cartographic processing. This does not mean that we should focus on a 

particular version of GIS software, say on a particular version of MapInfo or ArcGIS. This means 

that the task of spatial patterns identification should be implied initially. The specific versions of 

this cognitive system realization can be different [3].  

An example of space-non-oriented information may be the official figures on tuberculosis, 

which are being collected in Ukraine. Here is an example of such information in locality and 

administrative area (for 100 000 of population): 

An example of space-oriented 

information may be the primary 

medical information on tuberculosis, 

which are being collected on the basis 

of medical cases processing in 

№ name of areas 1998 2003 2008 

city 

1 Odesa 40,7 109,6 126,9 

2 Bilhorod-Dnistrovskyi 60 111,2 89,6 

3 Izmail 90,6 97,5 104,8 
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hospitals. 

The initial attempt of sequential 

processing made by D. Nikolaenko 

was suspended. The reasons were 

different, including the fact that initial 

information could come into conflict 

with the official version of the 

statistical description of 

epidemiological situation on 

tuberculosis in the Odessa region. 

Discrepancies could have different 

reasons, including those that the 

official (or summary) data can be 

falsified sometimes. Such an example 

was described. There is often a purely 

practical contradiction and problem. It 

is decided in favor of non-conflict 

behavior of doctors collecting 

information. If they are ready to 

present them, they do this only in 

limited quantities, on condition of 

anonymity and other conditions. This 

gives no way for the concrete 

information processing. Anyone who 

has conducted a lot of important work 

on the collection of specific medical 

statistics may be just punished in 

practice.  

But theoretically it does not 

change the matter [1].  

4 Illichivsk 39,4 70,5 104,5 

5 Teplodar 69,4 105,6 113,6 

6 Yuzhne 58 98,6 66,8 

administrative area 

7 Ananivskyi 64,5 111,6 108,6 

8 Artsyzkyi 44,5 71,9 129,7 

9 Bilhorod-Dnistrovskyi 59,6 89,3 129,6 

10 Baltskyi 74,3 59,6 130,5 

11 Berezivskyi 67,2 46,3 85,4 

12 Biliaivskyi 42 60,3 67,4 

13 Bolhradskyi 75,6 69,9 102,1 

14 Velykomykhailivskyi 43,1 90,7 97,8 

15 Ivanivskyi 60,9 100,5 144,4 

16 Izmailskyi 98,2 123,1 154,6 

17 Kiliiskyi 73,1 88,3 115,3 

18 Kodymskyi 36,6 54,1 83,3 

19 Kominternivskyi 26,7 70,8 74 

20 Kotovskyi 29,2 80,2 76,4 

21 Krasnooknianskyi 50,7 81,8 77,1 

22 Liubashivskyi 75,6 64,9 84,7 

23 Mykolaivskyi 133,1 82,6 98,5 

24 Ovidiopolskyi 75,4 82,1 145,6 

25 Rozdilnianskyi 45,3 45,1 65,6 

26 Reniiskyi 74,7 87,9 86,2 

27 Savranskyi 79,4 76,9 42,1 

28 Saratskyi 54,1 77 80,6 

29 Tarutynskyi 68,3 81,8 86,2 

30 Tatarbunarskyi 59,9 58,2 72,4 

31 Frunzivskyi 49 22,6 57,7 

32 Shyriaivskyi 57,8 29,2 72,2 
 

 

A consistent conduct of cartographic approach can be realized only on the basis of such 

information collection and processing [4].  

Here are examples of spatial information aggregation influence on the image of local 

epidemiological situation. Data on tuberculosis was used. As an example we took the Odessa 

region, Ukraine. This is one of the most disadvantaged areas. It is characterized by extremely high 

rates of TB spread and indefinitely high rates of growth of morbidity.  

As you can see in the consequence of information reflection on the level of districts (26 

districts in total) and on the level of rural councils we have significantly different spatial images of 

the tuberculosis spread (Figure 1). 

Probably, the most important is the fact that the deviations of spatial images are significantly 

different. There is no reason to talk about some general patterns in differences. Here is an example 

that does not have dramatic differences in spatial generalization of districts and rural councils. In 

this case, there are some differences, but they are not principle. But this case is not universal (Figure 

2). 
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Figure 1. TB spread for 100 of population 

  
Figure 2. Kiliiskyi Raion 

Here is an example in which the differences of spatial information aggregation give 

significantly different images of local epidemiological situation (Figure 3).  

 
 

Figure 3. Saratskyi Raion 
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In this case, the differences are very large. As a matter of fact we have different 

epidemiological situations. In the case of regional generalization the image of more or less 

satisfactory situation in the area forms. It does not have spatial structure.  

In the case of village councils generalization the inequality of tuberculosis spread is clearly 

seen. 

Conclusions. Spatial generalization of information on tuberculosis actively influences on the 

image of local epidemiological situation.  

In fact this factor is ignored. There is only its initial definition made in the number of works, 

but there is no detailed research of the issue.  

Depending on the manner in which the statistical information series is divided, the degree of 

spatial generalization influence can be significantly differentiated. This issue has not been 

researched in practice.  

Procedures related to the information manipulation made by cartographers are fundamental 

for the medical and geographical mapping, including mapping built on the basis of GIS 

technologies. They should be expressed explicitly, clearly, intelligently. Implicit condition of these 

reasons, that is to say hidden, implicit, implied condition, leads to the fact that the ratio of 

cartographical images of reality and the reality itself can be different and contradictory as much as 

desired.  

Strict mapping standards compliance and logical consistency in their application to the 

processing of epidemiological information does not guarantee the correctness of the obtained 

outcome as the result of the reality images mapping. The reason is the implicitly of a cartographer 

and an epidemiologist position.  

When creating a GIS specialized in epidemiological information processing it is necessary to 

research purposefully the features of spatial generalization of attribute information and its influence 

on the obtained images of epidemiological situation of a particular territory. If this will not be done, 

the most correct GIS information processing can provide very uncertain results.  

Practical use of the results of GIS information processing on tuberculosis, excluding the 

epistemological basis of a cartographer and an epidemiologist work, can potentially provide 

incorrect results and lead to improper conclusions on the prevention of HIV/AIDS and TB.  
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ЕФЕКТИВНІ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 

ТУРІНДУСТРІЇ, В УМОВАХ КРИЗИ: ЛІДЕРСТВО І МЕНЕДЖМЕНТ 

 
У статті розглянуті ефективні стратегії управління діяльністю підприємств 

туріндустрії, в умовах кризи: лідерство і менеджмент. Розкриваються ефективні механізми 

побудови туристичної господарчої організації. 

Ключові слова: туристична індустрія, менеджмент. 

 

В статьи рассмотренные эффективные стратегии управления деятельностью 

предприятий туриндустрии, в условиях кризиса: лидерство и менеджмент. Раскрываются 

эффективные механизмы построения туристической хозяйственной организации. 

Ключевые слова: туристическая индустрия, менеджмент. 

 

Іn the articles considered effective strategies of management of enterprises of turindustrii activity, 

in the conditions of crisis: leadership and management. The effective mechanisms of construction of 

tourist economic organization open up. 

Keywords: tourist industry, management. 

 

Вступ: Бурхливий розвиток туризму в Україні, набуття цією сферою комерційного 

характеру в процесі створення ринкової економіки призвело до деякої стихійності і 

хаотичності щодо створення туристичних господарчих організацій. В той же час ці 

організації, як і будь-які соціальні організації, визначаються високим рівнем як 

багатовимірності, так і невизначеності побудови і функціонування. Вони належать до 

надскладних систем, їхня складність може перевищувати можливості управління щодо 

контролю організаційних процесів. 

Об’єктом дослідження є визначення ефективних стратегій управління діяльністю 

підприємств, в умовах кризи, на прикладі лідерства і менеджмента в туристичних 

господарчих організаціях 

Мета розкрити ефективні механізми побудови туристичної господарчої організації; 

Авторська ідея розрізняти прояви лідерства та менеджменту в діяльності туристичної 

господарчої організації. 

Досягнення цієї мети вимагає вирішення таких завдань: 

 описати основні характеристики туристичної господарчої організації; 

 розкрити механізми побудови туристичної господарчої організації; 

 здійснивати типологію туристичних господарчих організацій. 

Сутнісний зміст: Господарча туристична організація належить до надскладних 

соціальних систем, що вимагає зменшення складності в побудові організації. Механізмами 

такої побудови є: систематизація, декомпозиція, агрегування та соціальна формалізація.  

В туристичних господарчих організаціях проблеми лідерства розглядаються у взаємодії 

з проблемами менеджменту. При цьому, менеджмент розуміється як процес, завдяки якому 

туристичне підприємство реалізує свої цілі, організуючи для цього зусилля працівників. А 

лідерство – як процес, завдяки якому людина з ідеями впливати на поведінку (в тому числі і 

трудову) інших працівників туристичної господарчої організації. 

Методологічні засади та джерела дослідження: робота спирається на фундаментальні 

ідеї класиків світової соціологічної думки, на доробки вітчизняних та зарубіжних соціологів 

присвячених ефективному управлінню, зокрема в сфері туризму, що визначаються 

наступними особливостями: найпоширеніші: 1) за способом підкорення своїх членів 

(примусові, утилітаристські, символічні); 2) ділові, громадські (масові), проміжні, 

асоціативні, поселення.. 
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Основні результати та наукова новизна дослідження: в межах проведеного 

дослідження отримано такі результати, яким притаманна наукова новизна: 

- розкрито механізми побудови туристичної господарчої організації 

- здійснено типологію туристичних господарчих організацій. 

- спозиціоновано соціальну формалізацію як спосіб побудови туристичної господарчої 

організації 

- вказано на взаємодію в туристичних господарчих організаціях феноменів лідерства і 

менеджменту 

Теоретичне і практичне значення дослідження: ефективні засади дослідження 

стратегій діяльності туристичних господарчих організацій розвивались як в економіці (теорії 

фірм) так і в соціології (структурний підхід, теорії соціальної дії). До переваг соціологічного 

аналізу цих організацій відносять: 1) врахування їх структурної різноманітності; 2) врахування 

географічних (територіальних) особливостей; 3) поєднання культурних норм і цінностей 

туризму з управлінськими вимогами і моделями спілкування. 

Ефективним господарчим туристичним організаціям притаманні також специфічні 

характеристики: тенденція до монополізму; прагнення до замкнутості; побудова позиційної 

ієрархії; підпорядкування індивідів колективним інтересам; перетворення винагород у 

привілеї; стратифікація індивідів і груп. 

Прагнення відійти від складності в будові організацій породжує чимало методів, 

прийомів – систематизацію, декомпозицію, агрегування, що стосуються як самих систем, 

так і знань про них. 

Що ж до туристичних організацій, то частіше за всі інші об'єкти тут застосовується 

такий метод подолання їх складності, спрощення, як соціальна формалізація, тобто 

стандартизація організаційних зв'язків і норм. 

Соціальна формалізація як спосіб організованості систем – це цілеспрямоване 

формування стандартних, знеособлених зразків поведінки в правових, організаційних і 

соціокультурних формах. У соціальних організаціях формалізація охоплює контрольовані 

зв'язки, статуси і норми. Завдяки їй знижується абсолютна і відносна організаційна 

складність. 

Найважливішою ознакою цього способу організованості туристичної діяльності є 

зафіксованість його елементів, тобто договірне, документальне закріплення їх з єдиній 

системі правових, технологічних, економічних та інших норм і залежностей. Результативний 

ефект формалізації проявляється, зокрема, в концентрації і каналізації організаційної 

діяльності в найбільш оптимальному напрямку, а саме, в стійкості, стабільності 

функціонування організації, у можливості більш-менш тривалого прогнозування 

функціональних процесів, в економії організаційних зусиль за рахунок скорочення амплітуди 

пошуків у кожній конкретній ситуації. На цій основі створюється формальна організація 

підприємства, установи в туристичній сфері. 

Зауважимо, що існують два шляхи формалізації соціальних систем. Перший шлях — 

через оформлення природно складеного стану — ґрунтується на осмисленні попереднього 

досвіду. При цьому аналіз усталеної практики функціональних відносин, зафіксованої в 

свідомості як дане, призводить до пошуку і вичленування з неї найбільш повторюваних, 

сталих, неперехідних елементів. Формальна організованість тут немов виводиться чи 

випливає з досвіду. Такого роду формалізацію можна назвати “рефлексивною”. Наприклад, 

стихійний розподіл функцій, що тривалий час складається в якомусь підрозділі туристичного 

підприємства, одного разу фіксується і закріплюється у вигляді спеціального 

адміністративного розпорядку (документа), який стає організаційною основою 

функціонування цього підрозділу і еталоном для створення нових. Такий шлях формалізації 

був поширений в перші роки виникнення нових туристичних фірм і агенцій при переході від 

державної системи організації туризму до ринкової. 

Інший шлях формалізацій — це “конструювання” соціальної організації. У даному 

випадку створення програми передує актуальному існуванню організації. Наприклад, 
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створення нового туристичного підприємства передбачає попередню розробку спеціального 

проекту, плану роботи тощо, згідно з якими організуються його технічна і соціальна 

структури. Минулий досвід тут також присутній, але тільки як прецедент, як урок. Такий 

шлях формалізації набуває поширення на сучасному стані розвитку туристичної галузі в 

Україні. 

Поєднання обох шляхів формалізації уособлює бюрократизація – процес набуття 

організацією, за визначенням М. Вебера, “ідеальної форми організаційного устрою”. 

Основними рисами бюрократичної організації було визначено наступні: 

 Бюрократична організація має строго ієрархічну структуру, в якій чітко розділені 

сфери компетенції чиновників. 

 Управління здійснюється шляхом письмових розпоряджень за загальними 

правилами, освоєння яких часто вимагає особливої підготовки. Кандидатів відбирають згідно 

з професійною кваліфікацією й освітніми дипломами, а потім призначають розпорядженням 

зверху.  

 Грошова платня і пенсійні права фіксовані і знаходяться в строгій відповідності до 

місця чиновника в ієрархії. Його просування пов'язується з вислугою років, але значно 

залежить від оцінок вищого керівництва. Чиновники, розташовані на нижчій сходинці 

ієрархії, підкоряються тим, хто знаходиться на вищій сходинці тільки в рамках 

запропонованих їм обов'язків. Від них потрібна відданість скоріше службовому обов'язку, 

чим конкретній особі начальника.  

 Місця в апараті розподіляються на вільній контрактній основі із заздалегідь 

обговореними умовами, при недотриманні яких від цієї роботи в принципі можна 

відмовитися. Існує і право виходу у відставку. Офіс і приватне господарство строго 

розділені. Чиновник не може привласнити як свою приватну власність ні займану посаду, ні 

пов'язані з нею джерела винагород. Чиновник підкоряється єдиній дисципліні і підданий 

уніфікованій системі контролю шляхом постійної звітності про зроблену роботу. 

 Служба в апараті для чиновника є єдиним чи, щонайменше, основним місцем роботи. 

 Зрозуміло, що риси бюрократичної організації найбільшою мірою притаманні 

системі державного управління туристичною галуззю. Хоча відомо, що бюрократичні 

порядки втілилися в менеджеріальній моделі корпоративної організації, що постулювала 

відділення власності від управління. Ця модель панувала в розвинутих країнах майже 

половину двадцятого сторіччя, починаючи з 30-х років. 

Разом з тим, сучасна соціологія зовсім не схильна перебільшувати можливості 

бюрократизації щодо господарчих організацій із двох як мінімум причин, які діють і в 

туристичних організаціях. 

По-перше, бюрократизація, як і формалізація в цілому, не в змозі охопити всі 

організаційні відносини. Тому поряд з формальною частиною завжди існує і неформальна. 

Це інший тип організованості, що представлений соціально-психологічною організацією як 

спонтанно складеною системою міжособистісних стосунків, що неминуче виникають 

упродовж більш чи менш тривалого спілкування, яке ґрунтується на взаємодії працівників як 

особистостей. Така організація є результатом безпосередньої вибірковості стосунків у 

туристичній організації, спрямованих на досягнення мети, задоволення індивідами їхніх 

соціальних потреб (у спілкуванні, визнанні, належності). 

Соціально-психологічна організація проявляється, головним чином, у групоутворенні. 

Соціально-психологічні групи включають невеликий контингент людей, зв'язки між якими 

утворилися стихійно, але які порівняно довго підтримують між собою ці безпосередні (“віч-

на-віч”) зв'язки. У таких групах люди об'єднані взаємним інтересом, хоча кожен із них 

усвідомлює або виокремлює себе як специфічну соціальність. Максимальна чисельність 

групи визначається можливостями підтримування безпосередніх, особистих контактів і, за 

даними більшості дослідників, зазвичай складається з 3-10 осіб. Слід додати, що таку групу 

характеризує і певна соціально-психологічна спільність: почуття солідарності, взаємної 

довіри, спільної долі тощо. Межі такої групи можуть збігатися з формальними або 
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відрізнятися від них, включати членів декількох підрозділів туристичної організації, 

розбивати останні на неформальні підгрупи, які за межами організації не функціонують 

взагалі. 

Бажаючи задовольнити свої соціальні потреби в рамках групи, працівник туристичної 

фірми потрапляє в залежність від неї, тобто група може контролювати його поведінку. В її 

розпорядженні існує багато засобів впливу: осуд, моральна ізоляція тощо. Група стихійно 

формує власні норми поведінки, дотримуватись яких повинен кожен її член. Таким чином 

виробляється соціально-психологічний механізм внутрішньогрупового контролю. У групі 

відбувається поділ її членів за шкалою престижу. Причому цей поділ часто не збігається з 

посадовою, ранговою структурою. У групі, крім того, виникають також відносини лідерства. 

Інакше кажучи, структура колективу роздвоюється на формальну і соціальна-психологічну 

(підрозділ – група, керівник – лідер, посада – престиж). Подібне роздвоєння може призвести 

до явищ дезорганізації. Тому завдання соціолога – знайти способи поєднання формальної 

організації та організації соціально-психологічної (добір персоналу, виборність керівників). 

Розуміння сучасної туристичної господарчої організації не може обмежуватись 

класичним її розумінням як бюрократичної структури. Основною науковою проблемою стає 

перехід до аналізу більш складних і гнучких форм, характерних для сучасних організацій.  

В туристичних господарчих групах, де явище лідерства також має місце, розглядається 

воно переважно в парі з феноменом менеджменту. А саме поняття керівництво в господарчій 

туристичній організації за своїми характеристиками вживається в сенсі близькому саме до 

менеджменту. 

На думку Д. Уокера лідерство є присутнім майже в кожному випадку міжособистісних 

відносин, воно є більш широким поняттям, ніж менеджмент із його зосередженістю на 

виконанні конкретних цілей підприємства. 

Лідерство визначається ним як процес, за допомогою якого людина здатна впливати на 

поведінку інших людей у потрібному для нього напрямку. 

Найбільш актуальним для індустрії гостинності він вважає таке визначення. Лідерство 

– це процес, за допомогою якого люди з ідеями здатні задавати бажаний напрям діяльності 

інших людей. Отже, лідери знають чого вони хочуть і чому вони цього хочуть. Вони 

спроможні передати це іншим і досягти їх співробітництва і підтримки. 

На відміну від лідерства, менеджмент містить у собі прогнозування, планування, 

організацію, мотивацію й контроль за діяльністю туристичної організації по досягненню 

поставлених цілей. Менеджмент установлює напрямок, у якому має розвиватися туристична 

організація. Дослідницька робота, на підставі якої вибирається цей напрямок, може бути 

проведена фахівцями самого підприємства або запрошеними консультантами. Менеджери 

одержують потрібні ресурси для виконання завдань і простежують всі стадії роботи до 

самого завершення, здійснюючи нагляд і контроль. 

Даючи відповідь на питання “В чому різниця між лідерством і менеджментом в 

індустрії гостинності?” Д. Уокер наводить наступні аргументи. 

Менеджмент – це процес, завдяки якому підприємство реалізує свої цілі, організовуючи 

зусилля своїх працівників. Лідерство – це процес, завдяки якому людина з ідеями може 

впливати на поведінку інших. Хоча менеджери мають владу в силу свого положення, 

компанії прагнуть призначати менеджерами лідерів, які б впливали на підлеглих силою 

особистості, досвідом. 

Різницю між менеджментом і лідерством можна показати, порівнюючи між собою риси 

ідеального менеджера й ідеального лідера: 

Таблиця 1 

Різниця рис ідеальних менеджера і лідера 

Менеджер Лідер 

Копія 

Адмініструє 

Підтримує 

Оригінал 

Творить 

Розвиває 
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Менеджер Лідер 

Сфокусований на системі 

Уповає на контроль 

Короткозорий 

Запитує «як» й «коли» 

Дивиться в гросс-бух 

Ініціює 

Підтримує статус-кво 

Робить так, як треба 

Сфокусований на людях 

Вселяє довіру 

Далекозорий 

Запитує «що» й «чому» 

Дивиться на горизонт 

Породжує 

Кидає виклик 

Робить те, що треба 

 

Лідер сфокусований на стилі й ідеях, тоді як менеджер – на методі й процесі. Лідер – 

вождь, і він прагне не до акуратності й порядку, а до руху. Він прагне вести людей, а не 

управляти ними. Лідерство починається там, де кінчається менеджмент, де система 

заохочень і покарань, обліку й контролю дає дорогу мужності переконань, яскравій 

індивідуальності й новаторству. 

В той же час у ефективних лідерів та досвідчених менеджерів є один спільний засіб 

досягнення успіху туристичною організацією. Це – мистецтво спілкування з підлеглими. 

“Якщо Ви бажаєте стати лідером, а не просто менеджером, – радить Д. Уокер, – слідуйте 

наступним рекомендаціям”: 

1. Будь рішучий: менеджерові доводиться приймати сотні рішень у день. Ти начальник 

і приймай такі рішення, які найкраще відповідають твоїм цілям і не суперечать твоїй етиці. А 

потім обнародуй свої рішення. 

2. Будь обов'язковим: ніколи не обіцяй того, чого не зможеш зробити, ніколи не сій 

обманливих надій. Розбиті надії службовця – тріщина в репутації боса. 

3. Бери у свою команду кращих: начальника роблять його підлеглі, і якщо ти хочеш 

бути гарним начальником, оточуй себе гарними фахівцями, на думку яких ти завжди зможеш 

покластися. Не квапся закривати вакансії: вивчай анкети, проводь співбесіди, відсівай навіть 

кваліфікаційних працівників, які не мають необхідних особистісних якостей. 

4. Вселяй у підлеглих упевненість: дай їм можливість проявити себе в роботі, відчути 

свою незамінність. Чим вище їхня самоповага, тим краще вони працюють. 

5. Допомагай людям рости. Більшість працівників хочуть підвищувати кваліфікацію, і 

гарний начальник повинен надавати їм цю можливість. Але після того як компанія витратить 

час і засоби на навчання працівника, його можуть переманити конкуренти. Щоб цього не 

відбувалося, треба забезпечувати гарним працівникам постійне просування по службовим 

сходам усередині фірми. 

6. Заручайся підтримкою. Індустрія гостинності змінюється кожний божий день – від 

типу пропонованих послуг до способів їхньої пропозиції. І залежно від того, наскільки вміло 

нововведення вбудовуються в сформовану систему, службовці можуть пручатися їм або 

підтримувати. Тому перш ніж робити які-небудь зміни, здатні зачепити інтереси твоїх 

підлеглих, завжди намагайся заручатися підтримкою твоїх підлеглих. 

7. Не будь всезнайкою: начальник, який боїться зізнатися, що чогось не знає, та вважає, 

що в нього є відповіді на всі питання, не має ніяких шансів високо здійнятися по службовим 

сходам. 

8. Не лізь напролом: спочатку люди можуть із переляку виконати всі твої вимоги, але 

коли такі наскоки стають регулярними, страх замінюється роздратуванням. Якщо хочеш, 

щоб люди підкорялися твоїм наказам по добрій волі, створи в них мотивацію до дії на їхніх 

умовах, а не на твоїх. Все це значить, що треба проявляти чуйність, спілкуючись із 

підлеглими. 

9. Не грай у політику. Деякі менеджери закладають своє майбутнє, щоб добре 

виглядати зараз. Знати потрібних людей і вміти домогтися від них підтримки – це гарний 

спосіб забезпечити майбутнє але в якийсь момент можна переграти й поставити під загрозу і 

свою кар'єру, і долю компанії. 
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10. Не розстрілюй гінця з поганими новинами – цим ти не зміниш їх на гарні. 

Розстріляти гінця можна й не кулями, а просто обвинуваченнями на зборах усього колективу 

в “очернінні”, у тім, що він стоїть на шляху прогресу й взагалі нехороша людина. 

Отже, закономірність ефективного менеджера в туристичній організації та сама, що і 

ефективного керівництва в туристичній групі: для цього і менеджер і керівник мають стати 

лідерами відповідних соціальних спільнот. 

Висновок: туристична господарча організація – це форма об’єднання людей, що 

працюють в туристичній галузі і здійснюють туристичну діяльність щодо вироблення і 

продажу (реалізації) туристичних товарів і послуг з метою отримання прибутків. Теоретичні 

засади дослідження туристичних господарчих організацій розвивались як в економіці (теорії 

фірм) так і в соціології (структурний підхід, теорії соціальної дії). До переваг соціологічного 

аналізу цих організацій відносять: 1) врахування їх структурної різноманітності; 2) 

врахування географічних (територіальних) особливостей; 3) поєднання культурних норм і 

цінностей туризму з управлінськими вимогами і моделями спілкування. 

Ефективним господарчим туристичним організаціям притаманні також специфічні 

характеристики: тенденція до монополізму; прагнення до замкнутості; побудова позиційної 

ієрархії; підпорядкування індивідів колективним інтересам; перетворення винагород у 

привілеї; стратифікація індивідів і груп. 

Господарча туристична організація належить до надскладних соціальних систем, що 

вимагає зменшення складності в побудові організації. Ефективними механізмами такої 

побудови є: систематизація, декомпозиція, агрегування та соціальна формалізація. 

В ефективних туристичних господарчих організаціях проблеми лідерства 

розглядаються у взаємодії з проблемами менеджменту. При цьому, менеджмент розуміється 

як процес, завдяки якому туристичне підприємство реалізує свої цілі, організуючи для цього 

зусилля працівників. А лідерство – як процес, завдяки якому людина з ідеями впливати на 

поведінку (в тому числі і трудову) інших працівників туристичної господарчої організації. 
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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 - 2 см. 

При написанні основного тексту статей українською, російською, англійською мовами необхідно використовувати 

шрифт – Тіmes New Roman №12 через 1,0 мм інтервал. Абзац має становити 10 мм. 

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 – 12 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 (03689, м. Київ, вул. Ломоносова,81. 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
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