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УДК 621.396                                                                       к.т.н., доц. Бахвалов В.Б. (КНУ) 
 

ТРЕХКООРДИНАТНЫЙ НАЗЕМНЫЙ РАДИОЛОКАТОР С  
ВИДЕОИМПУЛЬСНЫМ ЗОНДИРУЮЩИМ СИГНАЛОМ 

 
У статті розглядається новий принцип побудови наземної маловисотної РЛС з 

надширокосмуговим відеоімпульсним зондувальним сигналом без несучої частоти. 
Запропоновано використовувати в РЛС двох однакових дзеркальних антен, рознесених по 
горизонталі і висоті. При цьому кут місця цілі визначають по ехо-сигналу цілі у верхній антені, 
а азимут цілі - за сигналами двох антен. Запропоноване рішення може забезпе-чити пеленгацію 
цілі в секторі малих кутів місця над землею. 

Ключові слова: надширокосмуговий відеоімпульсний зондуючий сигнал, зондуючий сигнал 
без несучої частоти, трикоординатний наземний радіолокатор. 

 
В статье рассматривается новый принцип построения наземной маловысотной РЛС с 

сверхширокополосным видеоимпульсным зондирующим сигналом без несущей частоты. 
Предложено использовать в РЛС двух одинаковых зеркальных антенн, разнесенных по 
горизонтали и высоте. При этом угол места цели определяют по эхо-сигналу цели в верхней 
антенне, а азимут цели – по сигналам двух антенн. Предложенное решение может обеспечить 
пеленгацию цели в секторе малых углов места над землей.  

Ключевые слова: сверхширокополосный видеоимпульсный зондирующий сигнал, 
зондирующий сигнал без несущей частоты, трехкоординатный наземный радиолокатор.  

 
The article discusses a new principle of land low altitude radar video pulse ultra-wideband ranging 

signal without carrier frequency. Proposed to use two identical radar reflector antennas spaced horizontal 
and height. The angle of the target is determined by the target echo signal at the top of the antenna, and 
bearing to a target - the signals of two antennas. The proposed solution can provide direction finding 
purpose in the small elevations above the ground. 

Keywords: ultra-wideband video pulse ranging signal, ranging signal without carrier frequency, 
three-coordinate ground radar. 

 
Вступление. Традиционные трехкоординатные РЛС микроволнового диапазона 

зачастую не обеспечивают требуемой точности измерения дальности, малых углов места и 
азимута маловысотных целей [2]. В секторе малых углов места земля искажает 
направленные свойства антенны РЛС, в результате чего обычно не удается достоверно 
измерить углы места менее 0.5°. При небольших размерах антенны погрешности измерения 
азимута сравнительно велики. Иногда имеется также потребность в повышении точности 
измерения дальности.  

Постановка задачи. Для улучшения точностных характеристик в литературе [1] 
предложено использовать в РЛС сверхширокополосные видеоимпульсные зондирующие 
сигналы наносекундной длительности без несущей частоты. Это позволяет значительно 
улучшить точность измерения дальности. В литературе [1] предложены также принципы 
измерения угловых координат в такой РЛС. Азимут измеряют по времени запаздывания 
видеоимпульсов в двух приемных антеннах,  разнесенных по горизонтали,  а угол места –  в 
двух антеннах, разнесенных по высоте. Угломерная система такой РЛС содержит четыре 
приемных антенны, что весьма затруднительно реализовать практически. Кроме того, 
известные принципы измерения угловых координат для такой РЛС также становятся 
неработоспособными в секторе малых углов места.  

Поэтому в настоящее время имеется практическая потребность совершенствования 
наземных маловысотных РЛС с видеоимпульсным зондирующим сигналом и поиска новых 
принципов построения угломерных систем для такой РЛС. 

Цель статьи. Целью статьи является разработка новых принципов построения 
угломерных систем для наземной маловысотной РЛС с видеоимпульсным зондирующим 
сигналом без несущей частоты.  
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Изложение основного материала. Предлагаемые ниже новые принципы построения 
угломерных систем для наземной маловысотной РЛС с видеоимпульсным зондирующим 
сигналом без несущей частоты основаны на использовании в РЛС двух разнесенных по 
горизонтали и высоте одинаковых зеркальных антенн и эхо-сигналов цели, приходящих 
прямыми и отраженными от земли радиоволнами. При этом наличие отраженных от земли 
эхо-сигналов цели принципиально необходимо для построения угломерных систем.  

В предложении используются следующие известные и экспериментально 
подтвержденные свойства видеоимпульсов поля радиоволн над землей, которые изложены в 
литературе [1].  

При отражении видеоимпульсов поля радиоволн от земли (или цели) видеоимпульсы 
изменяют свою полярность. При отражении радиоволн от земли и цели зондирующий 
видеоимпульс поля радиоволн размножается и на вход приемника будут приходить три 
видеоимпульса эхо-сигналов цели:  

первый видеоимпульс, распространяющийся по пути антенна – цель – антенна;  
второй видеоимпульс, представляющий сумму полей, распространяющийся по пути 

антенна – цель – земля – антенна и антенна – земля - цель – антенна;  
третий видеоимпульс, распространяющийся по пути антенна – земля – цель – земля – 

антенна.  
Угол между направлениями от цели до антенны и от цели до антипода антенны 

относительно земли обычно ничтожно мал, поэтому приближенно можно считать, что 
видеоимпульсы эхо – сигналов цели в этих направлениях почти одинаковы.  

Упрощенный эскиз антенной системы предлагаемой РЛС представлен на рис. 1.  
 
                                                                                                      Верхняя приемо- 
                                                                                                  передающая антенна 1 
                                                                                 3 
 
                                                              5                 4 
 
 
     h1                                                                                     Нижняя приемная антенна 2 
 
                    h2 
                                                                  d                             Поверхность земли 
 
 
                                             Рис. 1. Антенная система РЛС 
 
Антенная система содержит две одинаковые зеркальные антенны с зеркалом в виде 

эллиптической вырезки из параболоида вращения. Верхняя приемо-передающая антенна 1 
расположена на высоте h1 над землей, а нижняя приемная антенна 2 расположена ниже на 
высоте h2. Антенны смещены по горизонтали на расстояние d. 

Облучатель зеркальной антенны представляет экспоненциальный рупор 3 с 
прямоугольной апертурой, который возбуждается отрезком прямоугольного волновода 4. 
Волновод запитывается коаксиальным фидером 5. Антенна излучает радиоволны 
горизонтальной поляризации. Оси зеркал направлены горизонтально. При обзоре 
пространства антенну вращают по азимуту, а сканирование антенны по углу места не 
используется.  

Для пояснения сути предлагаемых новых принципов построения угломерных систем 
РЛС ниже приводятся необходимые математические соотношения.  

Реальный видеоимпульсный зондирующий сигнал никогда не имеет форму одиночного 
видеоимпульса правильной прямоугольной формы, а представляет собой короткий волновой 
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пакет (вейвлет) из нескольких положительных и отрицательных всплесков наносекундной 
длительности [1]. Для математического описания такого сигнала предлагается использовать 
следующее соотношение  

 
( )0

0 0

/ 2
( ) sin cosM

m

t NtU t U
N

p tp
t t

-
=

 ,                                  (1) 
 
где U(t) - напряжение сигнала генератора видеоимпульсов;  
t - время (отсчет времени ведется от начала видеоимпульса);  
Um - амплитуда видеоимпульса; t0 - длительность всплеска видеоимпульса 

(определяется средней частотой спектра сигнала t0 = 0.5/fср);  
M - показатель затухания всплесков сигнала;  
N - количество всплесков напряжения на интервале видеоимпульса (N нечетное).  
Эту модель можно использовать на временном интервале 0< t <Nt0.  
Исследования показали, что при отражении видеоимпульса поля радиоволн от земли 

(или цели) полярность сигнала изменяется, уменьшается амплитуда видеоимпульса, но 
форма видеоимпульса почти не изменяется. Это позволяет для модели сигнала (1) записать 
следующее соотношение для видеоимпульса поля радиоволн вблизи центра апертуры 
верхней антенны 1  

 
( )0 0 11

1 0
0 0 0 0

/ 2 ( / 2 )( )( ) sin cos 2 sin cosM M
m m S

t N t N tt t tU t A A R K
N N

p t p tp p
t t t t

- - -D-D
= - + -

 
2 2 0 11

0
0 0

( / 2 2 )( 2 )sin cosM
m S

t N tt tA R K
N

p tp
t t

- - D- D
-

 ,                       (2) 
 
где Am – неизвестный амплитудный коэффициент, зависящий от мощности 

передатчика, характеристик антенны, отражательных характеристик цели и дальности;  
t – время (отсчет времени от начала прихода эхо-сигнала);  
Dt1 – время запаздывания видеоимпульса отраженной от земли радиоволны 

относительно видеоимпульса прямой волны, равное  
 

1
1

2 sinht
c

q
D =

 ;                                                          (3) 
 
h1 - высота подъема верхней антенны РЛС над поверхностью земли;  
q - угол места маловысотной цели;  
с – скорость света; 
R0, KS – коэффициенты отражения Френеля и шероховатости [2] на средней частоте 

спектра сигнала, а другие обозначения были пояснены выше.  
Формула (2)  является приближенной,  не учитывает искажения формы видеоимпульса 

сигнала антенной и целью и справедлива только в секторе малых углов места.  
Первое слагаемое в формуле (2) рассчитывается на временном интервале 0<t <Nt0, 

второе слагаемое справедливо на интервале Dt1< t <Dt1+Nt0, а третье слагаемое имеет 
отличные от нуля значения на интервале 2Dt1< t <2Dt1.+ Nt0.  

Примеры расчета формы видеоимпульса эхо-сигнала цели на выходе верхней антенны 
1 представлены на рис. 2, 3 для углов места цели q=3° и 0.5°соответственно. Расчеты 
проведены для следующих значений параметров t0 = 1/3 нс; М = 2; N = 11; Am  = 1; h1 = 11 
м; для влажной земли с мелкомасштабными неровностями высотой 0.3 м.  
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Угол места 3° 
 

 

Угол места 0.5° 

 

 
                 Рис. 2. Эхо-сигнал цели                               Рис. 3. Эхо-сигнал цели 
 
Из этих рисунков видно, что форма видеоимпульса эхо-сигнала существенно зависит от 

угла места цели и содержит информацию об этом угле. Предлагаемый метод определения 
угла места цели по эхо-сигналу в верхней антенне 1  основан на анализе формы 
видеоимпульса эхо-сигнала и получения из нее информации об этом угле. От одного 
зондирующего видеоимпульса РЛС к верхней антенне приходят три видеоимпульса эхо-
сигнала цели. При сравнительно больших углах места цели (более 2°) эти видеоимпульсы 
разделяются по времени. Это позволяет измерить время запаздывания Dt1 второго 
видеоимпульса относительно первого и из формулы (3) определить угол места цели. При 
этом погрешность угла места определяется погрешностью измерений Dt1. Время 
запаздывания Dt1 следует измерять по запаздыванию пиковых значений видеоимпульсов с 
учетом того, что они имеют противоположную полярность.  

При малых углах места цели (менее 2°) три видеоимпульса эхо-сигнала накладываются, 
частично подавляют друг друга и сливаются в один видеоимпульс меньшей амплитуды. В 
этом случае измерить время запаздывания Dt1 и воспользоваться формулой (3) нельзя. 
Однако форма результирующего видеоимпульса также будет содержать информацию об угле 
места цели. Ниже поясняется, как можно определить угол места цели в этом случае.  

Предлагается определять угол места маловысотной цели путем анализа и цифровой 
обработки формы видеоимпульса эхо-сигнала. Суть предлагаемого метода состоит в 
следующем. Наблюдают эхо-сигнал цели на временном интервале видеоимпульса 0-tK, 
измеряют мгновенные значения сигнала и запоминают массив U(t) время – напряжение 
сигнала (с учетом знака, так как сигнал имеет положительные и отрицательные всплески). 
Такой массив иногда можно получить, например, с помощью аналого-цифровых 
преобразователей. Из этого массива определяют максимальное пиковое значение сигнала 
Um1 и момент времени tm1 его появления.  

После этого угол места цели предлагается определять из решения следующего 
трансцендентного уравнения  

( )2 2
1 1 1 22 2

1 2 1 20 0 0

1 1 2min ( ) ( ) ( )
K K Kt t t

m m
m m m mt t t

U t dt U t dt U t U t t t dt
U U U U= = =

ì üï ï+ - - +í ý
ï ïî þ

ò ò ò
 ,             (4) 

где U1(t) – напряжение сигнала, определенное формулой (2);  
Um2, tm2 – расчетные максимальное пиковое значение сигнала U1(t) и 

соответствующее ему время на интервале 0-tK.  
Решение уравнения (4)производится следующим образом. В интервале малых углов 

места 0-2° задают текущее значение угла. По формуле (2) рассчитывают сигнал U1(t) и 
находят Um2, tm2. После этого вычисляют функционал (4) и запоминают результат. 
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Повторяя такие расчеты для множества значений угла места, находят, при каком угле 
функционал минимален и этот угол будет соответствовать углу места цели.  

Пример графического решения уравнения (4) представлен на рис.4. При этом угол 
места цели был 0.3°, а параметры сигнала и угломерной системы указаны выше.  

Для определения азимута цели используют эхо-сигналы в антеннах 1, 2. Грубо оценить 
азимут можно известным амплитудным методом [2]. При вращении антенной системы по 
азимуту находят, при каком азимуте оси антенны эхо-сигнал в любой из антенн будет 
максимален. Однако ошибка пеленгования при этом может составить несколько градусов, 
что зачастую совершенно неприемлемо. В литературе [1] предложено уточнить азимут цели 
по результату измерения времени запаздывания эхо-сигналов в антеннах 1, 2. При этом 
азимутальный угол цели b относительно положения оси антенны связан с этим временем 
запаздывания Dt простым геометрическим соотношением  

( )cos sin 1 2 sin / ,t d h h cq b qD = + -é ùë û                                       (5) 
где d – разнос антенн по горизонтали;  
h2 – высота подъема над землей нижней антенны 2.  
Этот известный метод измерения азимута цели можно использовать либо при больших 

углах места (более 2°), либо, когда антенны расположены на одинаковой высоте над землей. 
Однако расположение антенн на одинаковой высоте приведет к значительному увеличению 
горизонтального размера антенной системы, что не желательно.  

Ниже предлагается новый метод уточнения азимутального пеленга цели в секторе 
малых углов места для угломерной системы рис. 1 и приводятся необходимые для этого 
математические соотношения.  

Для эхо-сигнала цели в нижней антенне 2 можно записать соотношение  
( ) ( )0
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,             (6) 
где Dt определено формулой (5), а Dt2 – формулой (3) при замене h1 h2.  
К нижней антенне 2 приходят четыре видеоимпульса поля радиоволн, которые при 

малых углах места сливаются в один и частично подавляют друг друга. Измеряют время 
запаздывания Dtи пикового значения видеоимпульса нижней антенны 2 относительно 
пикового значения видеоимпульса верхней антенны 1.  

Если после измерения времени запаздывания Dtи определить азимутальный угол b из 
формулы (5), то полу чим неверный результат. Это объясняется тем, что в секторе малых 
углов места время запаздывания определяется не только разносом антенн по горизонтали, но 
и высотами подъема антенн,  которые отличаются друг от друга и для которых влияние 
отраженных от земли эхо-сигналов цели проявляется по разному.  

Уточнить азимутальный угол цели b предлагается путем решения следующего 
трансцендентного уравнения  

2 1 0И m mt t tD - + =  ,                                                          (7) 
где tm1 – время максимума сигнала, рассчитанное из формулы (2); 
где tm2 – время максимума сигнала, рассчитанное из формулы (6).  
Пример графического решения уравнения (7) представлен на рис. 5.  
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                                Угол места, град.                                      Азимутальный угол, град. 
                    Рис. 4. Решение уравнения (4)                          Рис. 5. Решение уравнения (7) 
 
При этом азимутальный угол цели был b=1°,  высота подъема над землей нижней 

антенны h2 = 10 м, расстояние между центрами апертур антенн по горизонтали d=1 м, а 
другие параметры сигнала и угломерной системы были указаны выше.  

Предложенный метод измерения азимутального угла цели не уступает по точностным 
характеристикам известному методу [1], но отличается от последнего тем, что может 
обеспечить измерения в секторе малых углов места над землей.  

Достоинством предложенных методов измерения угла места и азимута цели является 
то, что они могут быть реализованы для работы в секторе малых углов места над землей с 
приемлемой для практики точностью. Предложенная РЛС может измерить такие малые углы 
места, которые известными методами измерить, пока не удается.  

Недостатком предложений является то, что для их реализации потребуется обеспечить 
очень жесткие требования к измерительной аппаратуре по измерению мгновенных значений 
сигнала с очень малой временной дискретой. Современное состояние развития радиотехники 
и вычислительной техники позволяет надеяться на то,  что эти трудности могут быть 
преодолены.  

Вывод. Предложены принцип построения наземной маловысотной трехкоординатной 
РЛС с несинусоидальным сверхширокополосным видеоимпульсным зондирующим сигналом 
без несущей частоты на основе использования в ней двух одинаковых зеркальных антенн, 
разнесенных по высоте и горизонтали, и новые методы углометрии для такой РЛС. Эти 
методы позволяют обеспечить измерения угла места и азимута цели в секторе малых углов 
места над землей с приемлемой точностью. Другие известные методы этого пока обеспечить 
не могут. Предложения могут быть реализованы при построении новых образцов наземных 
маловысотных РЛС.  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РЕМОНТА СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 
 
Розробляється математична модель процесу технічного обслуговування й ремонту 

складного об'єкта РЕТ, що призначається для прогнозування показників надійності й вартості 
експлуатації об'єкта. Аналізуються можливості практичної реалізації моделі.  

Ключові слова: математична модель, технічне обслуговування, надійність, прогнозування. 
 
Разрабатывается математическая модель процесса технического обслуживания и 

ремонта сложного объекта РЭТ, предназначаемая для прогнозирования показателей 
надежности и стоимости эксплуатации объекта. Анализируются возможности практической 
реализации модели.  

Ключевые слова: математическая модель, техническое обслуживание, надежность, 
прогнозирование. 

 
The mathematical model of process of technical service and repair of difficult object of RET, 

intended for prognostication of reliability and running of object cost indexes is developed. Possibilities of 
practical realization of model are analysed.  

Keywords: mathematical model, technical service, reliability, prognostication. 
 

Введение и анализ содержательного описания процесса обслуживания и ремонта 
сложного объекта радиоэлектронной техники (ТОиР). Под сложным объектом 
радиоэлектронной техники (РЭТ) понимается технический объект, состоящий из большого 
количества разнотипных комплектующих элементов (десятки, сотни тысяч), подавляющее 
большинство из которых являются радиоэлектронные элементы (80% и более). В состав 
объекта РЭТ, как правило, входит также некоторое количество механических, 
электромеханических, гидравлических и других типов элементов. Сложный объект РЭТ 
почти всегда имеет встроенную систему технического диагностирования (СТД).   

В процессе эксплуатации объектов РЭТ для обеспечения требуемого уровня их 
надежности проводятся техническое обслуживание (ТО) и ремонт объектов. ТО проводится с 
целью поддержания требуемого уровня безотказности объекта и заключается в 
периодической проверке технического состояния объекта и замене отдельных его элементов, 
которые находятся в предотказовом состоянии. Из всех видов ремонтов будем рассматривать 
только текущий ремонт (ТР), предназначенный для восстановления работоспособного 
состояния объекта. ТР может проводиться как силами обслуживающего персонала (расчета) 
объекта РЭТ,  так и с помощью специализированного ремонтного органа (РО).  РО 
привлекается в тех случаях, когда расчет своими силами не в состоянии восстановить 
работоспособность объекта из-за ограниченных возможностей встроенной СТД объекта или 
из-за отсутствия необходимого для ремонта технологического оборудования.  

Объект РЭТ в процессе эксплуатации значительную часть времени может находиться в 
состоянии ожидания, когда аппаратура выключена (обесточена), и включаться для работы 
только тогда, когда возникает необходимость выполнения задания в соответствии с 
предназначением объекта. Очевидно, что моменты времени включения объекта и 
продолжительность выполнения задания являются случайными.  

ТО, как правило, производится периодически в запланированные моменты времени, 
когда, как предполагается, объект находится в состоянии ожидания. При ТО производится 
проверка технического состояния объекта и в случае необходимости выполняются 
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профилактические замены элементов. Условимся, что ТО всегда проводится с привлечением 
РО. В случае, если при проведении ТО обнаруживается, что объект неработоспособен, то 
вначале выполняется ТР (производится восстановление работоспособности объекта) и 
только после этого продолжается выполнение работ ТО.  

При выполнении ТР и ТО используются запасные элементы, инструменты и 
принадлежности (ЗИП), которые имеются в комплекте объекта или РО. Условимся 
рассматривать три вида ЗИП: одиночный ЗИП, придаваемый к объекту РЭТ (ЗИП-О), ЗИП, 
имеющийся в РО (ЗИП-Р), и ЗИП центрального склада (ЗИП-С). ЗИП-С используется в тех 
случаях, когда ЗИП-О или ЗИП-Р оказываются недостаточными, а также для пополнения 
ЗИП-О и ЗИП-Р. Очевидно, что в ЗИП-О должны включаться запасные элементы и 
принадлежности, которые наиболее часто используются при ТР или ТО. 

Итак, мы кратко рассмотрели содержание процесса ТО и ремонта (ТОиР), который 
осуществляется в процессе эксплуатации объекта РЭТ. Цель процесса ТОиР – обеспечить 
требуемый уровень надежности объектов РЭТ в течение длительного периода экчплуатации. 

Процесс ТОиР осуществляется системой ТОиР, под которой понимается совокупность 
взаимосвязанных средств, документации и исполнителей, необходимых для поддержания 
требуемого уровня надежности объектов РЭТ [1]. Элементами (подсистемами) системы 
ТОиР являются: система РО, система обеспечения ЗИП и система ТО. Элементы подсистем 
обеспечения ЗИП и ТО территориально распределены между объектами РЭТ и РО. Состав и 
структура системы ТОиР схематически изображены на рис. 1. 

Очевидно, что основные параметры системы ТОиР должны определяться на этапе 
проектирования объекта РЭТ, когда определяются конструкция объекта, характеристики 
встроенной СТД и системы ТО объекта. Оптимальные параметры системы ТОиР можно 
определить только в тесной увязке с характеристиками самого объекта РЭТ. В настоящей 
статье разрабатывается математическая модель, с помощью которой устанавливается 
зависимость показателей надежности объектов РЭТ от параметров системы ТОиР. 

Формализованное описание процесса ТОиР. Конструктивную структуру будем 
представлять деревом, вид которого показан на рис. 2. Корень дерева представляет объект в 
целом, отдельные узлы соответствуют различным конструктивным элементам, ветви 
определяют вложенность одних элементов в другие. На нижнем конструктивном уровне 
расположены неразборные элементы (обозначены кружками), которые рассматриваются как 
одно целое и не подлежат разборке в процессе эксплуатации. Среди всех конструктивных 
элементов выделяется множество восстанавливаемых элементов вE , которые 
предполагается заменять в процессе эксплуатации. В множество вE  включаются элементы, 
требующие минимальных затрат времени на их замену. Множество вE  разобьем на два 
подмножества: в1E  - элементы, которые могут заменяться силами расчета, в2E - элементы, 

Обслуж. 
персонал

Рис. 1. Схема системы ТОиР сложных объектов РЭТ
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для замены которых требуется участие РО ( в2в1в EEE È= ). Условимся, что встроенная СТД 
объекта может обнаруживать неисправности с точностью до восстанавливаемого элемента. 

На основании рассмотренного выше содержания процесса ТОиР определим следующие 
его состояния: 

0s  - объект применяется по назначению;  

1s  - производится ТР силами и средствами расчета; 

2s  - производится ТР силами и средствами РО; 

3s  - производится ТО объекта; 

4s  - объект находится в состоянии ожидания. 

На рис. 3 изображен граф состояний и переходов процесса ТОиР. Переходы между 
состояниями происходят в случайные или детерминированные моменты времени с 
интенсивностями, обозначенными на графе. Рассмотрим каждую из этих интенсивностей.  

40l  и 04l  - интенсивности включений и выключений аппаратуры, которые 
определяются внешними факторами, не связанными с параметрами системы ТОиР. Для 
простоты будем полагать, что поток заявок на применение объектов является простейшим, а 
продолжительность выполнения заданий подчиняется экспоненциальному закону 
распределения. В этом случае интенсивности 40l  и 04l  определяются выражениями [2]: 

ож40 /1 T=l ;   зад04 /1 T=l ,                                               (1) 

где ожT  и задT  - средняя продолжительность пребывания объекта в состоянии ожидания 
и в состоянии выполнения задания соответственно. 

s0

s4
s3

Рис. 3. Граф состояний и переходов процесса ТОиР
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)P,Б/( то01 tl  и )P,Б/( то02 tl  - интенсивности отказов объекта, которые 
восстанавливаются силами расчета и РО соответственно, зависящие от параметров Б и тоP : 

Б - обобщенный параметр, характеризующий свойство безотказности объекта. 
Параметр Б будем представлять следующими данными: 

{ }во ,1,,,,Б EizS ii == nm ,                                                   (2) 

где S  - параметр, определяющий надежностную структуру объекта (схему 
надежностного соединения элементов); оz  - признак, определяющий закон распределения 

наработки до отказа восстанавливаемых элементов;  ii nm ,  - параметры масштаба и формы 

закона распределения наработки до отказа: im  -  средняя наработка до отказа;  in  - 
коэффициент вариации наработки до отказа i-го элемента; 

тоP  - обобщенный параметр, характеризующий систему ТО объекта. Содержание 
параметра тоP  может быть различным в зависимости от выбранной стратегии ТО. В случае 
регламентированной стратегии ТО параметр может определяться следующим образом: 

{ }тототото ,1,,P NiTE ii == ,                                              (3) 

где iEто  - подмножество элементов, которые обслуживаются при ТО i-го вида; iTто  - 

периодичность проведения ТО i-го вида; тоN  - число видов ТО. 
Если принять, что индикация отказов осуществляется мгновенно, и считать, что 

восстанавливаемые элементы соединены в смысле надежности последовательно, то для 
интенсивностей )P,Б/( то01 tl  и )P,Б/( то02 tl  можно записать следующие выражения: 

å
Î

=
в1

)P,Б/()P,Б/( тото01
Ej

j tt ll ;    å
Î

=
в2

)P,Б/()P,Б/( тото02
Ej

j tt ll ,               (4) 

где )P,Б/( тоtjl  - условная интенсивность отказов j-го элемента при условии, что на 

объекте проводится ТО с параметрами тоP .  
Здесь следует подчеркнуть, что интенсивности )P,Б/( тоtjl  не являются 

интенсивностями отказов в классическом смысле (интенсивность отказов является 
показателем безотказности для невосстанавливаемых элементов, то есть элементов, 
работающих до первого отказа). Поэтому если говорить строго, то интенсивность 

)P,Б/( тоtjl  - это интенсивность переходов 10 ss ®  или 20 ss ® , порождаемых отказами j-

го элемента, который в данном случае является восстанавливаемым. Влияние параметра тоP  
проявляется только в последовательности случайных событий отказов одного и того же 
элемента. Это обстоятельство вызывает существенные трудности определения 
интенсивностей )P,Б/( тоtjl  и, следовательно, интенсивностей переходов )P,Б/( то01 tl  и 

)P,Б/( то02 tl .  
)Z,В/( 114 tl  и )Z,P,В/( 2ро24 tl  - интенсивности восстановления работоспособности 

объекта после ТР, производимого силами и средствами расчета и РО соответственно, 
зависящие от обобщенных параметров В, роP , 1Z  и 2Z :  

В - обобщенный параметр, характеризующий свойство восстанавливаемости 
(ремонтопригодности) объекта. Параметр представим следующей парой: 

ввв ,,В stz= ,                                                           (5) 
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где вz  - признак, определяющий вид закона распределения продолжительности 
восстановления элементов множества 1вE ; 

вв ,st  - параметры закона распределения продолжительности восстановления 

элементов 1вE  (математическое ожидание (м.о.) и среднеквадратическое отклонение (с.к.о).  

роP  - обобщенный параметр, характеризующий возможности РО. Параметр роP  
определяется следующим образом: 

роророровроро ,,,,P stzEn= ,                                         (6) 

где роn  - число каналов ремонта (число объектов, которое может одновременно 
обслуживаться данным РО); 

ровE  - подмножество элементов, отказы которых могут восстанавливаться в данном РО 
(имеются соответствующее оборудование и квалификация ремонтного персонала); 

роz  - признак, определяющий вид закона распределения продолжительности ремонта; 

роро ,st  - параметры закона распределения продолжительности ремонта в РО. 

1Z  и 2Z  - параметры, характеризующие состав ЗИП-О и ЗИП-Р соответственно, входят 
в состав обобщенного параметра системы обеспечения ЗИП: 

321зип Z,Z,ZP = ,                                                          (7) 

где 3Z  - параметр ЗИП-С. 
Параметры 1Z  и 2Z  определим следующим образом: 

)(,,,Z 1зипго-зипо-зипзип1 XKz
r

st=    и   )(,,,Z 2зипгр-зипр-зипзип2 XKz
r

st= ,     (8) 

где зипz  - признак, определяющий вид закона распределения времени доставки 
элемента из ЗИП; 

о-зипо-зип ,st  и р-зипр-зип ,st  - параметры распределения времени доставки элементов 

из ЗИП-О и ЗИП-Р соответственно; 
)( 1зипг XK

r
 и )( 2зипг XK

r
 - коэффициенты готовности ЗИП-О и ЗИП-Р соответственно 

[3],  где  { }1в1 ,1; EixX i ==
r

 и { }в22 ,1; EixX i ==
r

 - векторы, определяющие состав ЗИП, в 

которых ix  - количество элементов i-го типономинала, имеющееся в ЗИП (здесь понятие 
типономинала мы отождествляем с типом восстанавливаемого элемента). 

Параметр 3Z  определяет характеристики ЗИП-С: 

с-зипс-зипзип3 ,,Z stz= .                                             (9) 
ЗИП-С будем считать неограниченным. Стратегия пополнения ЗИП-О и ЗИП-Р в 

рамках рассматриваемой модели не уточняется. Предполагается, что состав ЗИП-О и ЗИП-Р 
поддерживается постоянным в течение заданного периода эксплуатации объекта. 

Вернемся к рассмотрению интенсивностей )Z,В/( 114 tl  и )Z,P,В/( 2ро24 tl . 

Интенсивность )Z,В/( 114 tl  является характеристикой случайного времени пребывания 
процесса в состоянии 1s .  Обозначим это время 1x , а его плотность распределения - 

)Z,В/( 11 tf  (зависимость от параметров В  и 1Z , естественно, остается). Интенсивность 
)Z,В/( 114 tl  через плотность )Z,В/( 11 tf  однозначно определяется следующим известным 

выражением [2]: 
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)Z,В/(1

)Z,В/()Z,В/(
11

11
114 tF

tft
-

=l ,                                       (10) 

где   

ò=
t

dxxftF
0

1111 )Z,В/()Z,В/( . 

Случайная величина 1x  является суммой двух случайных величин: 

111 qJx += , 
где 1J  - случайная продолжительность замены произвольного элемента из множества 

1вE  (продолжительностью поиска неисправности мы здесь пренебрегаем, полагая, что 
встроенная СТД обеспечивает мгновенную индикацию отказа); 1q  - случайная 
продолжительность доставки исправного элемента из ЗИП-О. 

Случайные величины 1J  и 1q  являются независимыми, поэтому математическое 
ожидание величины 1x  можно определить как сумму: 

 [ ] с-зип1зипго-зип1зипгв1 )(1)( tttt XKXK
rr

-++= ,                         (11) 

где о-зипt  и с-зипt  - средние значения продолжительности доставки из ЗИП-О и ЗИП-С 
соответственно.   

Дисперсию случайной величины 1x  определяется следующим образом: 

[ ] 2
с-зип1зипг

2
о-зип1зипг

2
в

2
1 )(1)( ssss XKXK

rr
-++= .                        (12) 

Таким образом, мы определили параметры 1t  и 1s  плотности вероятности ),/( 111 sttf  
времени пребывания процесса в состоянии 1s , зависящие от параметров В и 1Z :   

),B( 111 Ztt =   и  ),B( 111 Zss = .                                          (13) 
Плотность ),/( 111 sttf , по сути, является математической моделью процесса ТР, 

осуществляемого силами расчета и ее знание является необходимым условием получения 
интенсивности ),/( 1114 stl t . 

Аналогичным образом можно определить и плотности распределения случайной 
продолжительности пребывания процесса в состояниях 2s  и 3s . 

Для плотности вероятности времени пребывания в состоянии 2s  (времени ремонта 
силами и средствами РО) можно получить плотность ),/( 222 sttf , где 2t  и 2s  - параметры 
(м.о. и с.к.о.), зависящие от В, роP  и 2Z :    

),P,B( 2ро22 Ztt =   и  ),P,B( 2ро22 Zss = .                                  (14) 

Для плотности вероятности времени пребывания в состоянии 3s  (продолжительности 
проведения ТО) можно получить плотность ),/( 333 sttf , где 3t  и 3s  -  параметры (м.о.  и 
с.к.о.), зависящие от В, тоP  и 2Z :    

),P,B( 2то33 Ztt =   и  ),P,B( 2то33 Zss = .                                  (15) 
Плотности ),/( 222 sttf  и ),/( 333 sttf  являются математическими моделями, 

описывающими поведение процесса в состояниях 2s  и 3s . Зная эти плотности, можно найти 
соответствующие интенсивности ),/( 2224 stl t  и ),/( 3334 stl t . 

Относительно вида закона распределения продолжительности пребывания в 
состояниях 1s , 2s  и 3s  предварительно можно только сделать предположение, что это 
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неэкспоненциальное, унимодальное и асимметричное распределение. Например, подходящей 
моделью могло бы быть логарифмически нормальное распределение. 

Интенсивность )P/( то43 tl  в случае детерминированной стратегии ТО можно 
определить через дельта-функцию следующим образом: 

)()P/( тото43 kTtt -=dl ,    (k=1,2,…) 
где тоT - периодичность проведения ТО; 

)(xd  - дельта-функция, которая определяется следующими условиями: 

î
í
ì

¹
=¥+

=
;0,0
,0,

)(
x
x

xd ,      ò
+¥

¥-

=1)( dxxd . 

Итак, мы ввели математическое описание для всех интенсивностей переходов процесса, 
представленного графом на рис. 3. Теперь необходимо построить математическую модель, 
описывающую процесс ТОиР в целом. 

Математическая модель процесса ТОиР. Анализ модели. Математическая модель 
процесса ТОиР должна позволять устанавливать зависимость показателей качества процесса 
от его параметров. Основными параметрами системы ТОиР мы выше определили следующие 
обобщенные характеристики: тоР  -  параметры системы ТО;  роР  -  параметры системы РО;  

зипР  - параметры системы обеспечения ЗИП. Параметры Б и В, определяющие свойства 
безотказности и ремонтопригодности объекта РЭТ, хотя и не относятся непосредственно к 
параметрам ТОиР, однако тесно связаны с ними. Поэтому параметры Б и В являются 
неотъемлемой частью параметров модели процесса ТОиР. 

Качество процесса ТОиР принято оценивать такими показателями: 
0T  - средняя наработка на отказ объекта; 

гK  - коэффициент готовности; 

тиK  - коэффициент технического использования. 
Таким образом, искомая математическая модель процесса ТОиР должна позволять 

получать зависимости: 
)P,P,P,В,Б( зипрото0T , )P,P,P,В,Б( зипротогK , )P,P,P,В,Б( зипрототиK .          (16) 

Рассмотренная выше формализация процесса ТОиР, по сути, представляет его как 
полумарковский случайный процесс с дискретными состояниями и непрерывным временем. 
Характерными особенностями такого процесса являются:  

а) вероятности переходов между состояниями зависят только от текущего состояния и 
не зависят от предыстории процесса (свойство марковости), и  

б) случайное время пребывания процесса в отдельных состояниях подчиняется 
произвольному неэкспоненциальному закону распределения [4]. Введенная формализация 
процесса полностью соответствует данным особенностям. Однако, математический аппарат 
полумарковских процессов, к сожалению, не позволяет на его основе строить адекватные 
модели для реальных сложных процессов, таких как процесс ТОиР.   

Для случайного процесса, представленного графом состояний и переходов на рис. 3, 
можно составить следующую систему дифференциальных уравнений Колмогорова для 
вероятностей состояний )(tpi  [5]: 

)()Р,Б/()()Р,Б/()()(/)( 2то021то01404400 tpttpttpdttdp llll ---= ; 
)()Z,В/()()Р,Б/(/)( 21140то011 tpttptdttdp ll -= ; 

)()Z,Р,В/()()Р,Б/(/)( 42ро240то022 tpttptdttdp ll -= ; 

)()]Z,Р,В/()Р/([/)( 42то34то433 tpttdttdp ll -= ; 
+++-= )()Z,Р,В/()()Z,В/()()(/)( 22ро241114040044 tpttpttpdttdp llll  
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)()]Р/()Z,Р,В/([ 3то432то34 tptt ll -+ .                                          (17) 
Вероятность )(tpi  – это вероятность того, что в момент времени t процесс находится в 

состоянии { }43210 ,,,,)( sssssStsi =Î .  Очевидно, что вероятности )(tpi  должны 

удовлетворять условию å
=

=
4

0
1)(

i
i tp .  

Если решить данную систему уравнений, то по полученным вероятностям )(tpi  можно 
определить показатели (16). 

Система уравнений (17) является адекватной математической моделью процесса ТОиР, 
однако ее практическое применение, к сожалению, связано с большими трудностями. 
Главная трудность состоит в том, что для интенсивностей переходов неизвестны 
аналитические выражения. Оказывается, что для получения функций интенсивностей 
переходов требуется построение отдельных математических моделей, которые по сложности 
сопоставимы с моделью процесса ТОиР. 

Выводы:  
1. Процесс ТОиР сложного объекта РЭТ является случайным процессом, зависящим от 

большого числа параметров (конструктивных и надежностных свойств объекта РЭТ, 
параметров подсистем РО, ТО и обеспечения ЗИП). Попытки построения адекватной 
аналитической модели процесса (в виде полумарковского процесса или системы 
дифференциальных уравнений Колмогорова) приводят к значительным трудностям.   

Трудности связаны с необходимостью задания аналитических выражений для 
интенсивностей переходов процесса. Все это заставляет искать другие пути для построения 
модели процесса ТОиР. 

2. Выходом из создавшегося положения может быть применение для построения 
модели процесса ТОиР метода имитационного статистического моделирования [6]. 
Разработанное в данной статье формальное описание процесса ТОиР может быть положено в 
основу при разработке имитационной статистической модели процесса. Применение метода 
имитационного статистического моделирования позволит значительно расширить 
возможности модели, в частности, позволит включить в нее параметры и показатели 
стоимости. В рамках аналитической модели сделать это было бы довольно трудно. 
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ЧАСТОТНО-СПЕКТРАЛЬНА ОБРОБКА ДІАГНОСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ 

ЕНЕРГОДИНАМІЧНОГО МЕТОДУ ДІАГНОСТУВАННЯ  
 
У роботі обґрунтовано можливість застосування частотного енергетичного методу для 

побудови вмонтованих засобів діагностування об'єктів радіоелектронних засобів озброєнь. Даний 
метод дозволяє використовувати спектр енергодинамічних імпульсів, що виникають у шині 
живлення цифрових пристроїв для перевірки їх працездатності. 

Ключові слова: частотний енергетичний метод, технічний стан. 
 
В работе обоснована возможность применения частотного энергетического метода для 

построения встроенных средств диагностирования объектов радиоэлектронных средств 
вооружений. Данный метод позволяет использовать спектр энергодинамических импульсов, 
которые возникают в шине питания цифровых устройств для проверки их исправности. 

Ключевые слова: частотный энергетический метод, техническое состояние. 
 
In the article the possibility of application of a frequency power method for creation of built-in 

diagnostic devices of objects of radio-electronic means of arms is proved. This method allows to use a 
range of power dynamic impulses which arise in the tire of a food of digital devices for check of their 
serviceability. 

Keywords: frequency power method, technical condition. 
 
Вступ. Сучасні радіоелектронних засобів озброєнь (РЕЗО) у своєму складі мають 

окремий клас найважливіших елементів – цифрові пристрої (ЦП). Широка номенклатура 
цифрових пристроїв, що використовуються в об’єктах РЕЗО, їх багатофункціональність 
висувають жорсткі вимоги до засобів діагностування з точки зору забезпечення заданого 
рівня тривалості діагностування, при забезпечені необхідної достовірності [1]. Забезпечити 
висунуті вимоги можна застосуванням нових ефективних принципів, методів і засобів для 
розробки сучасних вмонтованих засобів діагностування (ВЗД) об’єктів РЕЗО на основі нових 
ефективних методів діагностування. 

Аналіз стану проблеми. Проведемо аналіз існуючих методів, що використовуються 
для проведення діагностування цифрових радіоелектронних пристроїв. До цих методів 
можна віднести методи функціонального і тестового контролю. Проведений аналіз даних 
методів діагностування цифрових пристроїв об’єктів РЕЗО дозволив виявити їх недоліки, 
основні з яких полягають у наступному: 

– збільшення ступеня інтеграції радіоелементів, кількості зовнішніх виходів і режимів 
роботи РЕЗО приводить до недопустимого збільшення вартості сучасних ВЗД; 

– обмежене застосування сучасних інформаційних технологій при розробці та 
побудові вмонтованих засобів діагностування; 

– при проведенні діагностування використовується велика кількість контрольних 
точок що впливає на об’єм апаратної частини ВЗД та тривалість і достовірність проведення 
контролю; 

– існуючі ВЗД,  що побудовані на основі існуючих методів,  не забезпечують 
можливості контролю максимальної кількості різних типів цифрових елементів, пристроїв і 
типових елементів заміни (ТЕЗ) об’єктів РЕЗО за умови забезпечення заданої достовірності 
проведення контролю; 

– темпи розвитку радіоелементів об’єктів РЕЗО набагато випереджають методи і 
засоби діагностування; 

– відсутність напрацьованих алгоритмів отримання, обробки і управління 
діагностичною інформацією; 

– відсутність можливості обмінюватися інформацією з аналогічними системами; 
– відсутність можливості доступу та взаємодії з існуючими пошуковими системами; 
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– відсутність єдиного методологічного підходу, який би визначив основні принципи 
розробки нових ефективних методів технічного діагностування з використанням 
інформаційних технологій. 

Для усунення даних недоліків пропонується використати частотний енергетичний 
методу побудови ієрархічних, універсальних, автоматизованих ВЗД об'єктів РЕЗО [2]. 

Сутність цього методу полягає в тому, що при періодичному переключенні логічних 
елементів (ЛЕ) у ланцюзі живлення цифрових пристроїв виникають періодичні пачки 
енергодинамічних імпульсів (ЕДІ), форма яких і число залежать від типу інтегральної схеми 
й способу включення. Маючи дискретний спектр, вони можуть бути представлені у вигляді 
сукупності гармонійних складових, що відрізняються частотою, початковою фазою й 
амплітудою. Ряд вузькополосних фільтрів, що утворять паралельний аналізатор спектра [2], 
виділяє найбільш інформативні з точки зору діагностики гармоніки,  які після порівняння з 
опорною напругою утворять двійковий код Фуръе-образу. 

Подальша обробка має на увазі порівняння отриманого коду з еталонним або стиснення 
інформації в сигнатуру. При різному числі елементів, що переключилися, двійкові коди 
Фур'є-образів різні; спектральний аналіз дозволяє виявляти наявність імпульсів, що 
відповідають кратному спрацьовуванню елементів логічного ланцюга. 

Проведений аналіз спектрів сигналів, що виникають у ланцюзі живлення при 
перемиканнях ЛЕ цифрових пристроїв, показав, що спектри являються достовірними 
джерелами діагностичної інформації (ДІ). Використовуючи принципи одночасного аналізу, 
технічно можливо реалізувати пристрій для визначення працездатності цифрових пристроїв 
на основі спектрального аналізу сигналів. 

Постановка задачі. Таким чином,  існуючі підходи до побудови ВЗД цифрових 
пристроїв об’єктів РЕЗО не відповідають сучасним вимогам до цього класу систем.  Тому 
необхідно вирішити наукову задачу, що полягає в обґрунтуванні можливості застосування 
нового частотного енергетичного методу для побудови ВЗД об'єктів РЕЗО.  

Основна частина. У відомих пристроях, що використовують метод діагностування, 
заснований на реєстрації зміни струму живлення об'єктів контролю [1], пристрої виділення й 
кодування діагностичної інформації виконуються багаторівневими. Реалізація багаторівневої 
обробки дозволяє виявити паралельне спрацьовування кількох логічних елементів 
інтегральної мікросхеми. Проте введення додаткових каналів виділення й кодування ДІ 
ускладнює пристрій, підвищує ймовірність хибної тривоги. 

Проаналізуємо зміну спектрів сигналів у ланцюзі живлення при одночасному 
переключенні одного, двох і K  логічних елементів, включених паралельно. Спектральна 
щільність енергодинамічних імпульсів описується наступною формулою 

2

20 41( )
w

US jw e
-

ap
=

a
,                                                             (1) 

де 0U  - амплітуда імпульса; a  - коэффициент формы. 
Теоретично ширина спектра нескінченна, але спектральна щільність максимальна 

тільки в обмеженому діапазоні частот w ... w гр, а за його межами швидко зменшується. Тому 
за ширину спектра приймають діапазон частот, у межах якого зосереджено 90% енергії 
сигналу. 

З аналізу практичної ширини спектра гранична частота може бути виражена як 
pa= 52,0грw . 

Модуль спектральної щільності, що відповідає границі спектра грw ,  визначиться в 

такий спосіб: 
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При паралельному спрацьовуванні двох елементів у ланцюзі живлення виникне 
імпульс, що дорівнює сумі імпульсів від кожного елемента: 

( ) ( )2
02 2 teUtu a-= . 

При цьому спектральна щільність сумарного імпульсу прийме вигляд: 
2

2
02 2)(

÷
ø
ö

ç
è
æ

a
-

a
p

=
w

eUjwS . 

Гранична частота, що відповідає рівню спектральної щільності (2), визначиться з 
умови: 

( )

2
2гр

2 2026,00 2 ÷÷
ø

ö
çç
è

æ

a
-
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a
=

a
p

w

eUeU
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Звідси 

( ) 222
2гр 426,02ln4 ap+a=w .                                          (3) 

При одночасному спрацьовуванні K  елементів вираз (3) прийме вигляд: 
2

гр ln BKAw K += .                                                      (4) 
де a= 2A , p= 26,0B . 
З ростом K  зростає граничне значення Kwгр . При цьому різниця між сусідніми 

значеннями грw  становить не менше 20%. Ця обставина дозволяє проводити стійке 
розрізнення спектрів, що відповідають різним рівням спрацьовування ЛЕ. Отже, з'являється 
ДІ, що дозволяє перейти від K -рівневої амплітудної обробки до частотно-спектральної 
обробки сигналів у ланцюзі живлення. 

Одним з недоліків просторово-часової обробки діагностичної інформації при контролі 
цифрових пристроїв об’єктів РЕЗО енергодинамічним методом являються те,  що канали 
виділення й кодування при K -рівневій обробці ЕДІ не розрізняють положення імпульсів 
кратного спрацьовування ЛЕ в межах пачки. Здійснюється простий підрахунок числа 
імпульсів, що перевищують перший рівень, числа імпульсів, що перевищують другий, K -й 
рівень. При цьому можливі ситуації, коли підраховане число імпульсів для несправної схеми 
виявиться таким же, що й для справної. 

Крім цього, при вимірі амплітуд імпульсів кратного спрацьовування похибка досягає 
10%. Це може привести до того, що вже при 10=K  ( K  – число одночасно спрацьованих ЛЕ) 
спрацює одинадцятий канал і ДІ буде помилковою. Отже, число каналів обмежується 
вісьмома, хоча для визначення працездатності ТЕЗ необхідно мати 16-20 рівнів порівняння 
імпульсів. 

У випадку неточного збігу ЕДІ амплітуда сумарного імпульсу збільшується по 
відмінному від лінійного закону. Відбувається збільшення тривалості й спотворення форми 
сумарного імпульсу. Виникає необхідність введення каналу обробки по тривалості. 

Наведені приклади свідчать про значні технічні труднощі реалізації просторово-часової 
обробки діагностичної інформації, що одержується при визначенні працездатності цифрових 
ТЕЗ енергодинамічним методом.  Пристрої,  що використовують такий спосіб обробки ДІ,  
досить складні, мають невисоку вірогідність і орієнтовані на вузький клас схем, що 
діагностуються. 

Частотний енергетичний метод визначення працездатності цифрових пристроїв 
дозволяє позбутися перерахованих недоліків. Це стало можливим завдяки застосуванню 
більш чутливого механізму аналізу сигналів у ланцюгах живлення інтегральних схем - 
спектрального аналізу. 

Розглянемо два сигнали цифрового пристрою, що представляють собою імпульси 
струму енергодинамічного процесу у ланцюзі живлення, у справному і несправному станах. 
Моделі сигналів у часовій області запишуться відповідно як 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )uuu TτtUTτtUτtUTtUtUtu 22 00000б --+--+-+-+= ;    (5) 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )uuu TτtUTτtUτtUTtUtUtu 22 00000в --+--+-+-+= ,    (6) 

де ( )tU0  –  перший імпульс пачки ЕДІ,  -  тривалість ЕДІ,  -  кількість послідовно 
включених логічних елементів, - час, на протязі якого реєструються ЕДІ. 

Дані сигнали представляють собою послідовності чотирьох імпульсів однократної 
амплітуди і одного імпульсу двократної амплітуди,  які розміщені на різних місцях.  В обох 
випадках число імпульсів, що перевищують однократний рівень, дорівнює п'яти, що 
перевищують двократний рівень - одному. Тому при проведені підрахунку числа 
спрацювавши ЛЕ дефект виявлений не буде. 

Перейдемо до аналізу сигналів у частотній області. Одержимо вираз для АЧС пачок 
імпульсів, що описуються виразами (5) і (6).  

З огляду на властивості лінійності й зсуву в часі перетворень Фур'є, для сигналу ( )tuа  
запишемо: 

( ) ( ) ( ) ( )[
( )] ( ) ( ).
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аналогічно 
( ) ( ) ( ) ( )[

( )] ( ) ( ).
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У виразах (7) і (8) ( )jwS0  – спектральна щільність одного імпульсу пачки. 
Перетворимо доданки у квадратних дужках виразів (7) і 8) до вигляду, зручному для 
подальшого аналізу. 

Для виразу (7): 
( ) ( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )[ ] ( ) ( ).2sinsinsinsin2

2coscoscoscos21
21 2

wjDwMTwTwwwTj
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eeeejwG
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Представимо в показовій формі запису 

( ) ( ) ( )[ ]
( )
( )wM
wDjaectg

ewDwMjwG
-

+= 2
1

22 . 
Амплітудно-частотний спектр сигналу 

( ) ( ) ( )wGwSwS 0а = , 
де 

( ) ( ) ( )[ ]2
1

2 wDwMwG += .                                                  (9) 
( ) ( ) ( )uuu TwTwwwTwM 2coscoscoscos21 +t++t+t++= ,                     (10) 
( ) ( ) ( )uuu TwTwwwTwD 2sinsinsinsin2 +t++t+t+= .                        (11) 

Зробивши аналогічні перетворення для сигналу ( )tuб , одержимо: 
( ) ( ) ( )wLwSwS 0б = , 

де 

( ) ( ) ( )[ ]2
1

22 wFwEwL += ,                                              (12) 
( ) ( ) ( )uuu TwTwwwTwE 2coscos2coscos1 +t++t+t++= ;                    (13) 

( ) ( ) ( )uuu TwTwwwTwF 2sinsin2sinsin +t++t+t+= ;                      (14) 
Порівнюючи вираз (10) і (13), (11) і (14), легко переконатися, що ( ) ( )wLwG ¹ , отже, 

( ) ( )wSwS ба ¹ . 
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Порівнюючи вираз (10) і (13), (11) і (14), легко переконатися, що ( ) ( )wLwG ¹ , отже, 
( ) ( )wSwS ба ¹ . 

Звідси можна зробити висновок про те, що нерозрізнені при звичайній просторово-
часовій обробці сигнали ( )tU а  й ( )tU б , що виникають при переключенні справного і 
несправного цифрових пристроїв, мають амплітудно-частотні спектри, що відрізняються. Це 
дозволяє проводити стійку діагностику істотних логічних несправностей розглянутого виду 
енергодинамічним методом, з обробкою ДІ в частотній області. 

Висновки. Таким чином, в статті вирішена наукова задача, що полягає в обґрунтуванні 
можливості застосування нового частотного енергетичного методу для побудови ВЗД об'єктів 
РЕЗО. Доведено можливість переходу від просторово-часової багаторівневої обробки 
діагностичної інформації до частотно-спектральної обробки. При цьому підвищується 
вірогідність діагностування за рахунок спектрального аналізу сигналів у ланцюзі живлення. 
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УДК 623.4.01                                                                                  Гащук М.П. (НАДПСУ) 
 

МЕТОДИКА БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ПАРКУ 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ВІДДІЛІВ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ ТА МОБІЛЬНИХ 

ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІВ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ 
 
У статті проведено виклад результатів наукового дослідження щодо впровадження нового 

для галузі формування складу парку транспортних засобів відділів прикордонної служби 
багатокритеріального методичного підходу та виділення перспективних напрямів подальших 
досліджень. 

Ключові слова: транспортні засоби, формування складу парку автомобільної техніки, 
охорона державного кордону, багатокритеріальний методичний підхід. 

 
В статье проведено изложение результатов научного исследования относительно 

внедрения нового для отрасли формирования состава парка транспортных средств отделов 
пограничной службы многокритериального методического подхода и выделения перспективных 
направлений дальнейших исследований. 

Ключевые слова: транспортные средства, формирования состава парка автомобильной 
техники, охрана государственной границы, многокритериальный методический подход. 

 
In the article exposition of results of scientific research is conducted in relation to introduction of 

the new for industry forming of composition of park of transport vehicles of departments of frontier 
service of multicriterion methodical approach and selection of perspective directions of further 
researches. 

Keywords: transport vehicles, forming of composition of park of motor-car technique, guard of state 
boundary, multicriterion methodical approach. 

 
Вступ. Вдосконалення системи формування та обґрунтування рішень щодо окремих 

питань функціонування Державної прикордонної служби України є необхідним елементом 
реалізації вимог Указу Президента України «Про Концепцію розвитку державної 
прикордонної служби України на період до 2015  року»  [1].  При цьому,  слід зазначити,  що 
існуючий методичний апарат підтримки прийняття цих рішень не є достатньо досконалим. 
Про це свідчать результати реалізації деяких з прийнятих рішень. Так, недосконалість 
методичного апарату формування складу парків автомобільної техніки відділів прикордонної 
служби та мобільних підрозділів органів охорони державного кордону є причиною 
вимушеного простою справних машин (невикористання транспортного потенціалу парків 
автомобільної техніки складає не менш 30%) та відсутності необхідного комплекту окремих 
типів транспортних засобів (за окремими типами – до 8%) при достатньому фінансуванні 
програми оновлення [2,3].  

Достатньо велика кількість досліджень у цьому напрямі (наприклад, [3–6]) не 
призводить до істотного покращення стану справ: зусилля дослідників спрямовані, в 
основному, на намагання поліпшення вже існуючого науково-методичного апарату без того, 
щоб розібратися в причинах зазначених вище фактів та обрати більш дієві підходи. 

Метою даної статті є виклад результатів наукового дослідження щодо впровадження 
нового для галузі формування складу парку транспортних засобів відділів прикордонної 
служби багатокритеріального методичного підходу.  

Основний зміст. Науковою основою методичного апарату формування складу парку 
транспортних засобів є формалізована задача вибору найкращого (оптимального) варіанту з 
множини допустимих, яка представляється співвідношенням елементів кортежу 

{ }I,,,,, alimfx xWWWWW ,                                         (1) 
де xW  - це множина допустимих варіантів складу парку; 
     fW  - множина цільових функцій вибору того чи іншого варіанту; 
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     limW  - множина обмежень варіантів складу парку та цільових функцій; 
     aW  - множина апріорно відомих чинників, які враховуються; 
     xW  - множина неконтрольованих апріорно невідомих чинників; 
     I  - це додаткова інформація, яку враховує дослідник.  
Задача полягає у визначенні такої множини найкращих (оптимальних) варіантів { }*x , 

яке при заданих умовах xW , limW , aW , xW  та додаткової інформації I  забезпечує найкращі 
значення елементів fW . 

Загальною спільною рисою задачі формування складу парку транспортних засобів є 
наявність багатьох цільових функцій, які потрібно врахувати при визначені множини { }*x . 
При цьому серед множини цільових функцій можна виділити дві підмножини: цілі, які 
визначають якість транспортного забезпечення, та цілі, які визначають ресурси, що необхідні 
для цього забезпечення. Потреба виділення та врахування цих двох груп цільових функцій є 
відображенням складності об’єкту дослідження і є специфічною ознакою складності 
реальної предметної області дослідження. Багатокритеріальність постановки задачі 
формування складу парку транспортних засобів є адекватною формою представлення вимог 
в системі «людина – технічні засоби», характерною спільною рисою всіх попередніх робіт, 
що розглядалися [3-6].  

Проведений аналіз вказує, що у напрямі дослідження питань формування складу парку 
транспортних засобів відділів прикордонної служби та мобільних підрозділів органів 
охорони державного кордону домінує інший методичний підхід: звести шляхом введення 
спрощень, жорстких припущень та обмежень початкової багатокритеріальної задачі вибору 
варіанту до однокритеріальної задачі. Відповідно до цього підходу оптимізується множина 
{ }x  не по елементам fW , а по штучно сформованому критерію-згортці 

( ) ( ) ( )xqkxqk jjii +=xQ ,                                              (2) 
де ( )...Q  - узагальнений критерій обрання варіантів складу парку (критеріальна 

згортка); 
       ( )xiq  - цільові функції, елементи fW , які характеризують якість автомобільного 

забезпечення підрозділів охорони державного кордону у деякій кількісній формі, що має 
властивості евклідова простору, [ ]n,...,1iÎ ;   

        ( )xq j  - цільові функції, елементи fW , які відображають необхідні витрати ресурсів 
різних видів, що потрібні для забезпечення необхідної якості автомобільного забезпечення 
підрозділів і відображені у грошовому еквіваленті [ ]m,...,1jÎ ;  

         ji kk ,  - відповідні вагові коефіцієнти, які узгоджують розмірності, нормують 
значення та кількісно визначають важливість того чи іншого критерію у згортці. Найбільш 
поширеною формою реалізації даного підходу є пошук оптимального варіанту складу парку 
транспортних засобів у припущені, що усі інші цільові функції (часткові критерії), крім 
вартості варіанту, мають значно меншу важливість та обмежені певним «розумним» 
значенням [4-6].  

В результаті рішення задачі (1) зводиться до оптимізації множини допустимих 
варіантів складу парку xW  по одному критерію (вартості варіанту) з урахуванням низки 
обмежень.  

Реалізація такого підходу до визначення найкращого варіанту складу парку має ряд 
принципових недоліків.  

По-перше, рішення, які отримані оптимізацією критерію-згортки (2), не є 
оптимальними для початкової багатокритеріальної задачі (1). Штучне введення 
співвідношення важливості елементів множини fW  призводить до звуження множини 
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рішень{ }x  відносно { }*x  – множини рішень, які оптимальні у термінах задачі (1). Наслідком 
цього є безпосередній, жорсткий зв'язок отриманого рішення { }x  з апріорно обраним 
співвідношенням вагових коефіцієнтів ji kk , . Це дає привід деякім авторам [7, 8] казати про 
«оптимальність «у малому» або «раціональність» множини рішень { }x  у порівнянні з 
«оптимальністю «у великому» множини { }*x .  

По-друге, підхід (2) не дозволяє врахувати інші форми додаткової інформації I , крім 
апріорного бачення співвідношення важливості часткових критеріїв, які складають множину 

fW .  
Цих недоліків позбавлений багатокритеріальний методичний підхід до розв’язання 

класу задач вибору, сутність якого полягає у пошуку компромісного рішення, яке здатне 
забезпечити «найкраще» значення цільових функцій (часткових критеріїв) груп ( )xiq , ( )xq j  
[7-14].  

Для умов визначення складу парку транспортних засобів відділів прикордонної служби 
та мобільних підрозділів органів охорони державного кордону багатокритеріальну 
оптимізаційну задачу можна формалізувати таким чином: нехай x  - -r мірний вектор 
кількості транспортних засобів кожного типу у парку (відповідно, -r  це кількість типів 
транспортних засобів, які складають парк техніки), xx WÎ ; -a  це -l мірний вектор апріорно 
відомих умов визначення складу парку, aa WÎ ; множина limW  - це обмеження рішення 

задачі, наприклад, å
=

=
r

1i
limi kx  -  обмеження на сумарну кількість транспортних засобів всіх 

типів у парку; -x  це -g мірний вектор апріорно невідомих умов визначення складу парку, 
тобто вектор невизначених факторів; xx WÎ ; ( )xa,x,qi  - цільові функції, які якість 
автомобільного забезпечення підрозділів охорони державного кордону у деякої кількісної 
формі, яка має властивості евклідова простору, [ ]n,...,i 1Î ; ( )x,a,xq j  -  критерії,  які 
відображають необхідні втрати ресурсів різних видів, які необхідні для забезпечення 
необхідної якості автомобільного транспортного забезпечення підрозділів і відображені у 
грошовому еквіваленті [ ]m,...,j 1Î . При цьому справедливими є відношення 

( ) fj ,a,xq WÎx , ( ) fi ,a,xq WÎx , ( ) ( ){ } fji ,a,xq,a,xq W=Ú xx  
для усієї області існування відповідних змінних.  
Для цих умов необхідно визначити таке найкраще рішення xx WÎ* , щоб воно 

забезпечувало найкраще значення цільових функцій ( )...qi  при мінімальних потребах у 
ресурсах ( )...q j : 

( )
( )î

í
ì

x
x

*

,,min
,,max

:x
axq
axq

j

i .                                                           (3) 

Пропонується методика рішення класу задач багатокритеріального вибору варіантів 
складу парку (3) з чотирьох основних етапів.  

Перший етап: нормування значень цільових функцій (часткових критеріїв) ( )xa,x,qi , 
( )x,a,xq j  - приведення їх до безрозмірного вигляду перетворенням: 

( ) ( )
( )( )x

x
=x

,,qmax
,,q:a,x,

i

i

ax
axqi , ( ) ( )

( )( )x

x
=x

,,qmax
,,q

:a,x,
j

j

ax
ax

q j  

для всіх [ ]n,...,i 1Î , [ ]m,...,j 1Î . 
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Другий етап: формування множини оптимальних по Парето рішень { }napx . Тому, що 
залежності ( )xa,x,qi , ( )x,a,xq j  у загальному випадку можуть бути немонотонними, 
нелінійними, з розривами першого та другого видів, то для формування множини 
оптимальних по Парето рішень { }napx  пропонується застосувати класичну пошукову 
процедуру розгляду конкуруючих варіантів x  для поелементного визначення складу { }napx . 
Підтвердженням можливості застосування цієї процедури є обмеженість множини варіантів 
можливого складу парку транспортних засобів: 

( )
( )!r!k

!rkC r
k 1

1
-
-+

= , 

де r
kС  - потужність множини xW  при заданих k , r . 

У результаті цього етапу рішення буде отримана множина варіантів складу парку 
оптимальних по Парето { }napx , потужність якої буде значно меншою ніж потужність 
множини допустимих варіантів xW  (а саме, r

kС ). 
Третій етап: звуження множини { }napx  за рахунок застосування додаткової інформації 

про відносну важливість окремих елементів fW  методом перетворення (трансформації) 
цільових функцій [9-12]. 

Застосування цього методу дозволяє використати додаткову інформацію про відносну 
важливість часткових критеріїв для звуження множини { }napx  та спрощення вибору 
компромісного варіанту.  

Четвертий етап: застосування методу цільового програмування [9-14] для формування 
множини { }*x  - результатів рішення.  

Відповідно до методології цільового програмування, припустимо, що у множині xW  
існує непуста підмножина «ідеальних» («утопічних») рішень { }U , яка не є досяжною, тобто 

Ä=ÙYU , де Y  означає підмножину рішень, яку можна реалізувати. Визначимо на множині 
xW  деяку метрику ( )y,xrr = , яка для кожної пари векторів x , y  зіставляє деяке позитивне 

число – відстань між векторами x , y  та відповідає умовам: 
( )

( )
( ) ( )

( ) ( ) ( )ï
ï
î

ï
ï
í

ì

+£
=

=Û=
³

.y,zz,xy,x
,x,yy,x

,yxy,x
,y,x

rrr
rr

r
r

0
0

 

У цьому випадку оптимальним відносно fW  буде таке рішення *x  ( { }** Î xx ), для якого 
виконується умова:  

{ }
( )( )

{ }
( )( )yxqyxq

UyxUy x

,infmin,inf r=r
ÎWÎÎ

, 

яка відображає, що вектор ( )*xq , який відповідає найкращому рішенню *x  повинен 
знаходитися від множини «ідеальних» векторів на мінімально можливій відстані. 

Проведені теоретичні дослідження показали, що розгляд у якості «ідеального» рішення 
екстремального значення x  за критеріями ( )xa,x,qi , ( )x,a,xq j : 

( ) ( )( )xx* ,,,,,arg:x axqaxqextr ji  
та метрики параметричного сімейства: 

( ) ,xyay,x
sm
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ø
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è
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r  
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де 1³s , 0>ia  для усіх m,...,,i 21= , що дозволяє отримати практично важливе 
звуження множини Парето { }napx , тобто отримати рішення задачі (3).  

Висновки: 
1. Запропонована методика визначення оптимальних за багатьма критеріями варіантів 

складу парку транспортних засобів відділів прикордонної служби та мобільних підрозділів 
органів охорони державного кордону є інваріантною відносно виду цільових функцій 
(часткових критеріїв), дозволяє реалізувати технологію оптимізації «у великому», врахувати 
більше форм додаткової інформації для покращення ступеня обґрунтованості рішення; 

2. Зазначена методика є засобом подолання негативних фактів неповного використання 
транспортного ресурсу відділів прикордонної служби та мобільних підрозділів органів 
охорони державного кордону та диспропорції оновлення зразків транспортних засобів 
шляхом визначення кращого варіанту складу парку. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЗАВАНТАЖЕНОСТІ ПУНКТІВ ТЕХНІЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ АВТОМОБІЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ 

ЗАСОБІВ ПРИ НЕРІВНОМІРНОСТІ ПОТОКУ ЇХ ВІДМОВ 
 
Устатті представлені емпіричні залежності параметру потоку відмов, з використанням 

яких встановлена його нерівномірність протягом календарного року експлуатації автомобільних 
транспортних засобів, що обумовлює перевантаженість та недостатню ефективність 
функціонування пунктів технічного обслуговування та ремонту. Запропоновано нові аналітичні 
залежності розрахунку завантаженості вказаних пунктів з урахуванням тенденції зміни 
параметру потоку відмов автомобільних транспортних засобів.  

Ключові слова: автомобільний транспортний засіб, потік відмов, пункт технічного 
обслуговування. 

 
В статье представлены эмпирические зависимости параметра потока отказов, с 

использованием которых установлена его неравномерность в течение календарного года 
эксплуатации автомобильных транспортных средств, что обусловливает перегруженность и 
недостаточную эффективность функционирования пунктов технического обслуживания и 
ремонта. Предложены новые аналитические зависимости расчета загруженности указанных 
пунктов с учетом тенденции изменения параметра потока отказов автомобильных 
транспортных средств. 

Ключевые слова: автомобильное транспортное средство, поток отказов, пункт 
технического обслуживания. 

 
The article presents empirical parameter depending on the flow of failures with which it established 

irregularity during the calendar year of operation of motor vehicles, causing congestion and lack of 
efficiency of the points of maintenance and repair. A new analytical calculation based load these points 
based on trends in the flow of failures motor vehicles. 

Keywords: motor vehicle, flow failures, technical point of service 
 

Вступ. Оперативно-службова діяльність сучасних органів охорони державного кордону 
(ООДК) передбачає широке застосування транспортних засобів (ТЗ) найбільш чисельною 
групою яких є автомобільні транспортні засоби (АТЗ). Застосування АТЗ в системі охорони 
державного кордону (ОДК)  підвищує оперативність реагування на обстановку,  що виникає 
на державному кордоні, дає можливість збільшувати щільність охорони кордону, за рахунок 
маневру та зосередження основних зусиль на більш небезпечних ділянках кордону. Разом із 
тим, як показують результати проведених досліджень, реальні умови експлуатації та 
інтенсивність використання АТЗ обумовлюють нерівномірність потоку їх відмов, що 
приводить до зниження рівня готовності цих засобів до використання за призначенням. Так, 
в окремих сезонних періодах експлуатації рівень коефіцієнта технічного використання АТЗ 
підрозділів охорони кордону знижується до 0,65-0,7, що обумовлюється плануванням роботи 
ремонтних підрозділів ООДК без урахування сезонної нерівномірності потоку відмов [1]. 
Дані обставини обумовлюють необхідність раціоналізації планування пропускної 
спроможності пунктів технічного обслуговування та ремонту (ПТОР) ООДК з урахуванням 
сезонної варіації потоку відмов.  

Проведений аналіз існуючих у даній предметній області робіт відомих вчених показав, 
що існуючі методики розрахунку пропускної здатності ПТОР різноманітного призначення 
вплив сезонної варіації інтенсивності та умов використання АТЗ, а відповідно, і сезонної 
нерівномірності потоку відмов, спроможні врахувати  недостатньо повно [2]. Таким чином, 
положення, що склалось в теорії та практиці організації профілактично-відновлювальних 
заходів (ПВЗ) АТЗ обумовлює необхідність визначення механізму дії чинників сезонного 
впливу на безвідмовність АТЗ ООДК та раціонального розподілу робіт технічного 
обслуговування та ремонту при нерівномірності потоку їх відмов. 
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Постановка завдання. Для раціонального розподілу робіт технічного обслуговування 
та ремонту АТЗ ООДК, з метою забезпечення потрібного рівня готовності до використання 
за призначенням протягом календарного року, необхідно встановлення закономірностей 
впливу чинників сезонної варіації на рівень  потоку їх відмов. Встановлення закономірностей 
зміни параметру потоку відмов протягом календарного року, з урахуванням чинників сезонної 
варіації, дозволить провести раціональний розподіл завантаженості ПТОР ООДК.  

Основний зміст. Відповідно до постановки завдання визначено перелік чинників 
сезонної варіації та побудовані рівняння регресії, статистичні характеристики та параметри яких 
розраховані з використанням програмного середовища «MATCAD». При цьому тіснота парних 
кореляційних зв'язків між чинниками і функціями відгуку оцінювалася по величині коефіцієнтів 
парної кореляції, значущість коефіцієнтів кореляції перевірялася по критерію Ст'юдента. 
Адекватність математичних моделей оцінювалася по критерію Фішера і середній помилці 
апроксимації e . Для оцінки впливу чинників на функцію відгуку розраховані коефіцієнти 
еластичності і коефіцієнти впливу. З реалізацією даних процедур отримані емпіричні 
розрахункові залежності дії чинників сезонної варіації на параметр потоку відмов [3]. На 
підставі проведеного кореляційно-регресійного аналізу встановлено, що на параметр потоку 
відмов двигунів і автомобілів в цілому, в основному, впливають температура повітря і частка 
днів з опадами, що описується двохфакторними моделями. Дані моделі для автомобіля УАЗ-3151 
та його елементів представлені в табл.1. 

 
Таблиця 1 

Емпіричні залежності впливу температури повітря та долі днів з опаданнями на параметр 
потоку відмов автомобіля УАЗ-3151 

 
Чинники сезонної варіації 
 

Емпірична залежність № 
форм. 

Вплив температури повітря на 
параметр потоку відмов 
роздавальних коробок ,1/1000км  

t
РК е ×-×= 028,0034,0w  (1) 

Вплив температури повітря  на 
параметр потоку відмов ведучих 
мостів ,1/1000км  

t
РК е ×-×= 026,0027,0w  (2) 

Вплив відносної вологості повітря 
на параметр потоку інших 
відмов ,1/1000км  

B
ін е ××= 04,0018,0w  (3) 

Вплив коефіцієнта опору 
коченню на параметр потоку 
відмов рульових 
управлінь ,1/1000км  

f
РУ е ××= 31011,0w  (4) 

Параметр потоку відмов  двигуна,  
1/1000км  

( ) D
дв еt ××+-×+= 1,62 0011,01.7000015,0014,0w  (5) 

Параметр потоку відмов 
автомобіля УАЗ-3151, 1/1000км  

( ) D
авт еt ××+-×+= 6,72 0018,00.5000032,0042,0w  (6) 

Графік що отриманий за емпіричною залежністю (6) побудований графік функції що 
представлений на рис. 1. 
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Рис. 1. Графік функції параметру потоку відмов автомобіля УАЗ-3151 

 
Таким чином, як видно з рис. 1, тенденція зміни параметру потоку відмов АТЗ протягом 

календарного року характеризується нерівномірністю даного потоку. Зріст досліджуваного 
параметру спостерігається в січні-квітні і жовтні-грудні. Саме в ці періоди планується 
проведення сезонних та планових видів технічного обслуговування. Даними обставинами 
пояснюється перевантаженість ПТОР в ці періоди та значний час простою, що викликаний 
очікуваннями, як у проведеннях планових, так і позапланових ПВЗ, що обумовлю низькі 
значення коефіцієнта технічного використання: 0,65-0,7 в ці сезонні періоди експлуатації, що 
вкрай негативно відображується на виконанні завдань прикордонними підрозділами. Дана 
ситуація обумовлює необхідність раціонального розподілу робіт з технічного обслуговування і 
ремонту транспортних засобів ООДК з урахуванням сезонної нерівномірності потоку їх відмов.  

Для розрахунку потужностей ПТОР ООДК, як правило, враховуються середньорічні 
показники завантаженості для проведення технічних обслуговувань в об’ємах ТО-1, ТО-2 та 
поточних ремонтів [5]. При цьому завантаженість ПТОР, щодо проведення позапланових 
ремонтів врахована шляхом використання коефіцієнта нерівномірності поступлення АТЗ в 
ремонт, що виражається наступною залежністю:  

 
j×+=S ПРTO SS

ii
S ,     (7) 

 
де φ - коефіцієнт нерівномірності поступлення АТЗ в ремонт.  
Врахування завантаженості ПТОР використанням коефіцієнта нерівномірності 

поступлення АТЗ в ремонт є усередненим і не враховує сезонної напруженості завантаження, 
що обумовлена сезонним зростанням параметру потоку відмов. Дана обставина свідчить про 
необхідність розрахунку завантаження ПТОР з урахуванням тенденції зміни параметру 
потоку відмов, що аналітично представлено наступним виразом: 

 
)()(S іПРTOi SS

i
wj×+=wS ,     (8) 

 
де φ(ωі)– коефіцієнт нерівномірності поступлення техніки в і-тому місяці. 
При цьому сумарне місячне навантаження ПТОР з урахуванням статистичних даних по 

розподілу трудомісткості на проведення технічного обслуговування в ООДК та розрахованих 
коефіцієнтів нерівномірності поступлення АТЗ в ремонт (за рахунок нерівномірності 
розподілу потоку відмов протягом року) розраховується за формулою: 

)()(S 21 iПРTOTOi SSS
ii

wj×++=w --S ,     (9) 
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де STO-1i – сумарне статистичне навантаження на ПТОР для проведення технічного 
обслуговування в об’ємі ТО-1 в і-му місяці, люд. год; 

STO-2i – сумарне статистичне навантаження на ПТОР для проведення технічного 
обслуговування в об’ємі ТО-2 в і-му місяці, люд. год; 

Результати розрахунку сумарного місячного навантаження ПТОР з урахуванням 
статистичних даних по розподілу трудомісткості на проведення технічного обслуговування в 
ООДК та розрахованих коефіцієнтів нерівномірності поступлення техніки приведенні на рис. 
2. 

З рис.  2  наочна перевантаженість ПТОР ООДК протягом лютого-травня та жовтня 
грудня, що обумовлює доцільність вивільнення в ці місяці потужностей для проведення 
позапланових ПВЗ, за виключенням сезонного обслуговування. При цьому планові види ТО і 
Р доцільно планувати в інші місяці року шляхом корегування щомісячної витрати ресурсу та 
його раціонального перерозподілу серед АТЗ певної групи експлуатації. Для цього, введено 
коефіцієнт нерівномірності щомісячної витрати ресурсу, що показує, наскільки відрізняється 
місячний обсяг витраченого (запланованого) ресурсу від середньомісячного на календарний 
рік:  

сер

i
і L

LК = ,      (10) 

де Li – обсяг витраченого (запланованого) ресурсу в і-тому місяці; 
Lсер – середньомісячний обсяг ресурсу на календарний рік. 
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Рис. 2. Графіки розподілу статистичного, усередненого та статистичного з урахуванням 

нерівномірності розподілу потоку відмов, завантаження ПТОР 
 

Очевидно, що в періоди, коли очікується збільшення завантаженості ПТОР, необхідно 
уповільнювати інтенсивність витрати ресурсу всієї техніки. Це можна зробити збільшивши 
витрату ресурсу певної, невеликої частини АТЗ, при цьому зберігаючи ресурс більшої 
частини, що дасть можливість зменшити завантаженість ПТОР на певний календарний 
період експлуатації. Безпосередньо корегування витрати місячного ресурсу потрібно 
проводити по прогнозованій завантаженості ПТОР на поточний місяць )(S iwS . Якщо, 
розглядати коефіцієнт нерівномірності щомісячної витрати ресурсу, як величину 
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прямопропорційну інтегралу завантаженості ПТОР на поточний місяць, то можна записати: 

ò +w

w S ww= 1 )(i

i
dSK ii  .                                                                   (11) 

Із визначення коефіцієнт нерівномірності щомісячної витрати ресурсу: 

ò +w

w S ww×= 1 )(i

i
dSLL iсерi .                                                             (12) 

Сутність даного підходу полягає в тому, що при збільшенні потоку відмов необхідно 
зменьшувати витрату ресурсу всієї техніки за рахунок максимального завантаження певної її 
частини, яка має більший ресурс до проведення планових видів ТО і Р. 

Так стосовно автомобіля (УАЗ-3151) за рахунок перерозподілу щомісячної витрати 
ресурсу та проведення планових видів ТО і Р протягом червня-жовтня вдалося збалансувати 
завантаженість ПТОР Львівського ООДК шляхом зниження завантаженості в сезонні періоди 
збільшення потоку відмов, в середньому, на 12-16%, що обумовило зменшення простоїв в 
очікуванні,  як планових,  так і позапланових ТО і Р на 10-14%  та збільшити рівень 
експлуатаційної надійності за значенням коефіцієнта технічного використання до 0,85-0,95, 
що перевищує існуючі значення, в середньому, на 25-30%. 

Висновки. Таким чином, в даній статті у систематизованому вигляді представлені 
емпіричні залежності параметру потоку відмов АТЗ від впливу чинників сезонної варіації. З 
використанням даних залежностей встановлена нерівномірність тенденції параметру потоку 
відмов протягом календарного року експлуатації, що обумовлює перевантаженість та 
недостатню ефективність функціонування ПТОР ООДК в окремі періоди сезонної експлуатації 
АТЗ. Для підвищення ефективності функціонування ПТОР запропоновано його річну 
завантаженість розподіляти з урахуванням тенденції зміни параметру потоку відмов, що 
показано аналітично. В ході проведених експериментальних досліджень встановлено, що 
розподілу робіт технічного обслуговування та ремонту АТЗ ООДК з урахуванням 
нерівномірності потоку їх відмов створюють можливості підвищення рівня експлуатаційної 
надійності за значенням коефіцієнта технічного використання, в середньому, на 25-30%, при 
зниженні завантаженості в сезонні періоди збільшення потоку відмов, в середньому, на 12-16%, 
за рахунок управління витратою ресурсів АТЗ для проведення ПВЗ, при цьому досягнуто 
зменшення простоїв в очікуванні, як планових, так і позапланових ТО і Р на 10-14%.  
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО МЕТОДУ ДІАГНОСТУВАННЯ 

ЦИФРОВИХ ТИПОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАМІНИ БЕЗПОСЕРЕДНЬО НА ОБ’ЄКТІ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 
У статті пропонується рішення науково-технічної задачі діагностування цифрових 

типових елементів заміни радіоелектронних засобів озброєння на рівні їх експлуатації з 
використанням методу, що ґрунтується на безконтактному зйомі діагностичної інформації. 

Ключові слова: військові ремонтні органи, електромагнітний метод діагностування, 
цифрові типові елементи заміни, радіоелектронні компоненти. 

 
В статье предлагается решение научно-технической задачи диагностирования цифровых 

типовых элементов замены радиоэлектронных средств вооружения на уровне их эксплуатации 
с использованием метода, основанного на бесконтактном съеме диагностической информации. 

Ключевые слова: военные ремонтные органы, электромагнитный метод 
диагностирования, цифровые типовые элементы замены, радиоэлектронные компоненты. 

 
In the article solution of scientific and technical task of diagnosticating of digital model elements of 

replacement of radio electronic facilities of armament is offered at the level of their exploitation with the 
use of method, based on the noncontact output of diagnostic information. 

Keywords: war and reconstruction agencies, the electromagnetic method of diagnosis, digital line 
replaceable, radio-electronic components. 

 
Вступ. Існуюча система технічного обслуговування і ремонту (СТОіР) 

радіоелектронних засобів озброєння (РЕЗО), а також система технічної діагностики, як її 
складова частина, лише частково задовольняють вимогам, які висуваються до неї. Наявність 
трьох рівнів (експлуатації, військових ремонтних органів і ремонтних підприємств) існуючої 
СТОіР РЕЗО Збройних Сил України,  які територіально віддалені на сотні кілометрів,  є 
причиною збільшення середнього часу відновлення цифрових пристроїв радіоелектронної 
техніки, і як наслідок, зменшення ії коефіцієнта готовності [1,2].  

Основна частина. Відповідно до структури існуючої СТОіР, приведеної на рис.1, на 
першому рівні - рівні експлуатації РЕЗО використовуються вбудовані системи контролю 
(ВСК),  які дозволяють при проведенні контролю функціонування або одного з видів 
технічного обслуговування швидко локалізувати групу підозрюваних  несправності типових 
елементів заміни (ТЕЗ),  до складу якої входять як працездатні,  так і непрацездатні.  Надалі 
відновлення РЕЗО здійснюється шляхом заміни всієї групи ТЕЗ на відомо працездатні з ЗІП, 
тобто агрегатним способом [1,2]. ВСК РЕЗО дозволяють проводити діагностування з 
глибиною до групи з 15...20 ТЕЗ, а більш сучасні системи контролю – з глибиною до групи з 
2...15 ТЕЗ. 

Зростання середнього часу відновлення об'єкта РЕЗО призводить до зниження його 
коефіцієнта готовності [1] (Кг) 

во

о
г ТТ

Т
К

+
= , 

де То – середній наробіток на відмову, 
Тв – середній час відновлення.  
 

))]((1[))(( здсoдздоoдв ТТXРТТXРТ +-++= , 
де Рд(Xо) – імовірність достатності одиночного ЗІП, дсТ  – середній час доставки ЗІП 

ТЕЗ зі складу, доТ  – середній час доставки ТЕЗ с ЗІП-О, зТ  – середній час заміни. 
За умови, що дсТ  >> доТ . 
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Рис. 1. Структура існуючої системи технічного обслуговування і ремонту РЕЗО 
 
Під імовірністю достатності одиночного ЗІП Рд(Xо) розуміється імовірність того, що 

протягом заданого періоду поповнення ЗІП при виникненні відмови об'єкта необхідний 
запасний ТЕЗ знаходиться в ЗІП об’єкта Xо, де { }ki xxxxX L, , ... , , 210 =  – вектор, у якому 
xi – число наявних у ЗІП об’єкта ТЕЗ i-го типу (i = 1, 2, …, k) [19]. 

Імовірність достатності i-го типу ТЕЗ в ЗІП визначається [1]: 
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де ia  – середня кількість відмов цифрових ТЕЗ i-го типу за час t. 
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На другому рівні даної системи, у військових ремонтних органах (ВРО), проводиться 
селекція підозрюваних у несправності ТЕЗ на справні й несправні. Справні повертаються 
назад на об'єкт – рівень експлуатації та поповнюють комплект одиночного ЗІП, а несправні, 
як правило, це (1–2) ТЕЗ відправляються для проведення ремонту на третій рівень СТОіР 
(ремонтні підприємства), який знаходиться на значному віддаленні від другого. З цієї 
причини час доставки несправних ТЕЗ у ремонтні підприємства, як складова середнього часу 
відновлення, має значний показник. У результаті таких нераціональних переміщень 
зменшується імовірність достатності укомплектованості ЗІП, збільшується вартість і 
середній час відновлення цифрових об’єктів РЕЗО . 

На третьому рівні (на підприємствах промисловості) здійснюється відновлення 
працездатності ТЕЗ. За допомогою відповідної апаратури відбувається локалізація 
несправних радіоелектронних компонентів (РЕК), заміна і контроль працездатності 
відремонтованого ТЕЗ, після чого він повертається для поповнення ЗІП об'єкта.  

Ситуація  останніх років характеризується тим, що проведення ремонту РЕЗО третього 
та четвертого поколінь при існуючих термінах служби у ВРО утруднено. Використання 
застарілих методів і засобів діагностування, недосконалість існуючих робіт, що не 
забезпечують задану якість і своєчасність при проведенні діагностування, стають 
неадаптованими для нових зразків РЕЗО. Непристосованість нормативно - технічної 
документації виробів до задач технічного діагностування, низький рівень професійної 
підготовки особового складу строкової служби, термін якої становить 9–12 місяців, 
ускладнює можливість проведення технічного діагностування цифрових пристроїв РЕЗО 
згідно з висунутими вимогами. Крім того, реалізація можливостей ВРО утруднена 
економічними причинами, наслідками якої є відсутність постачання експлуатаційно-
витратних матеріалів у належному обсязі, низька адаптивність, невідповідність вимогам щодо 
підтримання експлуатаційної надійності сучасних РЕЗО, недостатня укомплектованість 
сучасними засобами діагностики й ремонту та недосконалість існуючих, низька кваліфікація 
ремонтного персоналу. Все це є причиною недостатньої ефективності в роботі ВРО [3,4].  

Таким чином, у сучасних умовах недостатнього фінансування склалося протиріччя між 
жорсткими вимогами до основних показників надійності РЕЗО [5-7]  та багатьма 
вищеописаними недоліками ВРО. З цієї причини виникає необхідність розробки та 
використання відносно недорогих і, на відміну від існуючих, більш ефективних нових 
методів і засобів діагностування РЕЗО.  

Для діагностування широкого класу радіотехнічних систем існує багато відомих 
методів і пристроїв діагностування, в яких зняття діагностичної інформації проводиться з 
використанням вихідних контактів схем із застосуванням пробника [8-13]. На основі 
порівняння вихідних сигналів ТЕЗ, який перевіряється, і еталонного, робиться висновок про 
його технічний стан. Вихідні ланцюги обох ТЕЗ підключаються за допомогою контактних 
зондів, які мають омічний і ємнісний контакти. При використанні зонду з омічним контактом 
порушується технологічне покриття елементів ТЕЗ, який перевіряється. При застосуванні 
ємнісного контакту при малій відстані між виходами інтегральних мікросхем (ІМС) і їх 
великій кількості ускладнюється процес перевірки, що  ІМС призводить до збільшення 
середнього часу діагностування як складової середнього часу відновлення. Наприклад, для 
перевірки технічного стану одного цифрового ТЕЗ (при підключенні до кожної ІМС й 
опитуванні за визначеним алгоритмом одного і того ж чутливого елементу), який містить у 
своєму складі 40 ІМС, витрачається 25–70 хвилин [8-10]. Для покращення основних 
показників надійності (зменшення середнього часу відновлення, збільшення коефіціенту 
готовності та імовірності достатності укомплектованості ЗІП),  в сучасних складних 
економічних умовах в роботі [14] було запропоновано  використання енергостатичного 
методу (узагальненої контрольної точки) для визначення дійсно несправного ТЕЗ з групи 
підозрюваних із використанням універсального ремонтного модуля (УРМ) вже на першому 
рівні СТОіР – рівні експлуатації РЕЗО. Структурна схема УРМ-1 наведена на рис. 2. 

 



 38 

ТЕЗ 

Плата комутації

Пристрій розподілу

Блок
формування 
установчого 

коду

виділення імпульсів
в корпусній шині 

Блок ручноговводу
Па 
спортних

даних

Блок управління автоматичним 
режимом роботи 

Блок
формування

ТП

Блок
живлення 

Блок підсилювачів

База
даних

АЦП

Блок Прийняттярішень

Пристрійіндикації

Загальна шина (інтерфейс )

комутаційний модуль 

модуль формування ТП модуль обробки ДІ 

Блок
синхронізації

Блок
калібрування

ТЕЗ

Плата комутації 

Пристрій розподілу

Блок
формування
установчого 

коду 

Блок виділення імпульсів 
     в  корпусній   шині

Блок ручного вводу 

паспортних
даних 

Блок управління
 автоматичним режимом

роботи

Блок
формування

  тестової по- 
  слідовності 

Блок 
живлення

Блок підсилювачів

База
даних

 Аналого-цифровий перетворювач 

Блок формування сигнатури 

Блок прийняттярішень

Пристрій індикації

Загальна шина (інтерфейс )

Комутаційний модуль 

Модуль формування тестової послідовності Модуль обробки 
інформації

 діагностичної
  

Блок
синхронізації

Блок
калібрування

 
 

Рис. 2. Структурна схема УРМ-1 
 
Наявність  такого УРМ-1 на рівні експлуатації РЕЗО дозволить усунути ряд недоліків 

існуючої СТОіР, а саме: збільшити імовірність достатності укомплектованості ЗІП, 
зменшити вартість діагностування та середній час відновлення цифрових об’єктів РЕЗО [14]. 
При цьому структура СТОіР буде мати вигляд, як на рис. 3. 

Пізніше в роботах [15-17] було запропоновано розробку електромагнітного методу 
діагностування цифрових радіоелектронних компонентів (РЕК) зі складу ТЕЗ, сутність якого 
полягає в тому, що в якості діагностичного параметра використовується амплітуда 
відеоімпульсів, які знімаються з корпусу цифрового РЕК за допомогою антенного пристрою. 
Перехід цифрового РЕК з одного стану в протилежний супроводжується зміною 
електромагнітного поля навколо нього. Дану властивість можна використовувати для 
визначення його технічного стану. Для цього антена, таких же розмірів і форми, як і ІМС, 
накладається на її корпус. На входи ІМС треба забезпечити подання частинних перевірочних 
тестів. При спрацьовуванні будь-якого з логічних елементів ІМС в антені наводиться 
імпульсна електрорушійна сила, яка генерує імпульс певної амплітуди. Наявність імпульсу 
на виході антени служить інформацією про факт перемикання логічних елементів ІМС. 
Діагностична інформація (ДІ), яка отримана за допомогою антенного пристрою у вигляді 
послідовності відеоімпульсів, надходить до блоку її обробки. На основі порівняння 
параметрів імпульсів, наведених в антені й еталонних, приймається рішення про технічний 
стан даного цифрового РЕК ТЕЗ. Математичний опис процесу випромінювання цифровим 
РЕК імпульсів і прийому їх за допомогою антенного пристрою наведений у роботах [18, 19].  
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Рис. 3. Структура запропонованої системи технічного обслуговування і ремонту РЕЗО 

(з використанням УРМ-1) 
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Для підтвердження основних положень методу був проведений натурний експеримент. 
Структурна схема випробувального стенду зображена на рис. 4, а результати досліджень 
ІМС у вигляді осцилограми електромагнітного процесу в антенному пристрої (для однієї 
ІМС) на фото. 1. 

У ході експерименту й обробки статистичних даних був зроблений висновок, що між 
параметрами сигналів на виході цифрового РЕК й антенному пристрої існує сильний 
кореляційний зв'язок, коефіціент кореляції якого складає приблизно 0,95. Експериментальні 
дослідження електромагнітного процесу дозволили визначити параметри та форму 
імпульсів, які виникали в антенному пристрої під час спрацьовування логічних елементів  
ІМС.  При цьому відношення рівнів сигнал-шум складало не менше 10,  а в деяких випадках 
15–20, що набагато більше загальноприйнятого 3. 
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Рис. 4. Структурна схема випробувального стенда 
 
 
 

 
 
Фото. 1. Осцилограма імпульсів, які випромінює цифровий РЕК 
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На основі запропонованого методу була розроблена структурна схема УРМ-2, яка 

наведена на рис. 5.  
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Розглянемо детальніше призначення елементів УРМ-2. 
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Антена призначена для зйому відеоімпульсів, які виникають при спрацьовуванні 
логічних елементів ІМС, яка перевіряється. 

Комутаційний модуль призначений для комутації ТЕЗ з УРМ і складається з плати 
комутації та пристрою розподілу. 

За допомогою плати комутації,  яка являє собою набір роз'ємів під різні типи ТЕЗ,  
здійснюється підключення ТЕЗ до УРМ. 

Пристрій розподілу забезпечує підключення відповідних входів ТЕЗ до блоку 
формування тестових послідовностей (ТП) і пристрою зняття ДІ, передачу тестових впливів 
на входи цифрових РЕК, а також підключення напруги живлення від стабілізованого блоку 
живлення. 

Модуль формування тестових послідовностей забезпечує формування тестових 
послідовностей, за допомогою яких здійснюється пошук дефектних РЕК цифрових ТЕЗ. Модуль 
формування ТП складається з наступних блоків: 

– блоку формування установчого коду; 
– блоку формування ТП; 
– блоку ручного введення паспортних даних; 
– блоку управління автоматичним режимом роботи; 
– бази даних; 
– блоку калібрування; 
– блоку синхронізації; 
– блоку живлення. 
Блок формування установчого коду формує й подає одноразовий  первинний вхідний 

вплив для установки ТЕЗ у початковий стан. 
Блок формування тестової послідовності формує задану послідовність тестових впливів 

і логічних рівнів (залежно від технології виготовлення елементної бази ТЕЗ) для проведення 
діагностування цифрових РЕК ТЕЗ і являє собою генератор детермінованої послідовності 
чисел. 

Блок ручного введення паспортних даних призначений для введення паспортних даних 
про новий ТЕЗ в базу даних. 

Блок управління автоматичним режимом роботи (БУАРР) являє собою мікроконтролер 
та забезпечує формування команд й управляючих сигналів,  які зберігаються в базі 
паспортних даних про ТЕЗ і управляють процесом діагностування. 

База паспортних даних необхідна для зберігання паспортних даних різних типів ТЕЗ. 
Блок калібрування служить для точного підстроювання коефіцієнта підсилення блоку 

підсилювачів. 
Блок синхронізації забезпечує узгоджену роботу в часі усіх пристроїв УРМ. 
Блок живлення видає стабілізовані напруги живлення. 
Модуль обробки діагностичної інформації служить для виділення, перетворення і 

аналізу ДІ,  а також для ухвалення рішення про технічний стан РЕК цифрових ТЕЗ і 
складається з наступних блоків і пристроїв: 

– блок підсилювачів; 
– блок виділення ДІ; 
– аналого-цифровий перетворювач; 
– блок формування сигнатури; 
– блок ухвалення рішень; 
– пристрій індикації.  
Блок виділення імпульсів призначений для виділення ДІ. 
Блок підсилювачів призначений для підсилення виділених імпульсів до необхідного 

рівня. 
Аналого-цифровий перетворювач (АЦП) призначений для перетворення виділених і 

підсилених сигналів у цифрову форму та перетворення паралельного коду в послідовний. 
Виходячи з аналізу параметрів імпульсів, швидкодія АЦП повинна відповідати, як мінімум, 
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швидкодії існуючих ТЕЗ, а для перспективних зразків набагато вище. 
Блок формування сигнатури призначений для стиску потоку діагностичних даних і 

являє собою сигнатурний аналізатор. 
Блок ухвалення рішень є пристрій порівняння, який призначений для ухвалення 

рішення про технічний стан ТЕЗ. 
Пристрій індикації відображає інформацію про технічний стан ТЕЗ. 
Загальна шина (інтерфейс) призначена для підключення модуля формування ТП до 

модуля обробки ДІ, а також для підключення УРМ до зовнішньої електронно-
обчислювальної техніки для централізованого запису інформації в базу паспортних даних. 

Наявність такого УРМ на другому рівні СТОіР –  у ВРО дозволяла б здійснювати 
локалізацію дефектних цифрових РЕК зі складу непрацездатного ТЕЗ, який надійшов із 
першого рівня СТОіР РЕЗО.  
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Рис. 6. Структура запропонованої системи технічного обслуговування і ремонту 

цифрових об’єктів РЕЗО ( з використанням УРМ-1 та УРМ-2) 
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Висновки. Запропонований електромагнітний метод діагностування, в порівнянні з 
відомими, має наступні переваги: 

– виключення необхідності використання вихідних контактів та контрольних точок для 
визначення дефектного цифрового РЕК ТЕЗ;  

– незначний вплив пристрою діагностування на "власну" надійність РЕК ТЕЗ, так як до 
нього не вмикаються додаткові елементи; 

– зменшення середнього часу діагностування як складової середнього часу 
відновлення; 

– можливість застосування методу як до існуючих, так і до перспективних цифрових 
пристроїв, виконаних на елементній базі третього і четвертого поколінь. 

Проведені розрахунки показали, що застосування запропонованого електромагнітного 
методу діагностування цифрових РЕК ТЕЗ у ВРО в порівнянні з відомими дозволить 
скоротити середній час діагностування в 2–3 рази за рахунок відсутності переміщення 
несправних ТЕЗ із другого на третій рівень СТОіР, що приведе до збільшення коефіцієнта 
готовності цифрового об’єкта РЕЗО на 8...10%, а також підвищити імовірність достатності 
укомплектованості ЗІП. 

Пропозиції. З метою підтримання показників надійності на високому рівні, виходячи з 
економічних обставин, що склалися, враховуючи переваги запропонованих методів 
діагностування над існуючими, а також відносну простоту схемної реалізації УРМ-1, УРМ-2 
у подальшому буде запропоновано визначення дійсно несправних ТЕЗ із групи підозрюваних 
на основі електромагнітного методу діагностування вже на рівні експлуатації РЕЗО 
(безпосередньо на місті його експлуатації), що, у свою чергу, дозволить не тільки підвищити 
імовірність достатності укомплектованості ЗІП, а й покращити основні показники надійності 
РЕЗО. Усе це стане можливим за умови рішення декількох науково-технічних задач, а саме: 
розробки діагностичної моделі ТЕЗ при використанні електромагнітного методу, побудови 
перевірочних тестів, розробки методики визначення технічного стану ТЕЗ, а також 
структурної схеми пристрою діагностування.    
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МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ НОРМ ПОСТАЧАННЯ РЕМОНТНОГО ФОНДУ 
ДЛЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ОРГАНУ ОХОРОНИ 

ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ 
 
Стаття стосується аналізу альтернативних технологій підтримання і відновлення 

працездатності автомобільних транспортних засобів органів охорони Державного кордону 
шляхом введення в дію системи оптимізації обсягів запасних частин, розробленої на основі 
методів теорії прогнозування. 

Ключові слова: автомобільні транспортні засоби, технологія, оптимізація, прогнозування.  
 
Статья касается анализа альтернативных технологий поддержания и возобновления 

работоспособности автомобильных транспортных средств органов охраны Государственной 
границы путем ввода в действие системы оптимизации объемов запасных частей, 
разработанной на основе методов теории прогнозирования. 

Ключевые слова: автомобильные транспортные средства, технология, оптимизация, 
прогнозирование.  

 
The article concerns the analysis of alternative technologies of maintenance and capacity renewal 

of automobile transport means of the state border guard units by introduction of optimization system of 
volumes of additional parts based on forecasting theory methods.  

Keywords: transport means, technology, optimization, forecasting.  
 
Вступ. Мобільність та маневреність прикордонних нарядів в умовах функціонування 

органів охорони Державного кордону (ООДК), ефективна протидія посяганням на цілісність 
кордону і суверенні права держави, оперативність реагування на зміни в обстановці можливі 
лише на основі широкого застосування автомобільних транспортних засобів (АТЗ). 

Однак, згідно із наявними даними укомплектованість Державної прикордонної служби 
України (ДПСУ) АТЗ становить близько 99%, але із наявних автомобілів  13 % відпрацювали 
ресурс до списання, а близько 45% знаходяться в експлуатації понад 10 років. Крім того з 
існуючого парку АТЗ ООДК, до 50-60% вказаної техніки потребують відновлення технічного 
ресурсу. Положення, що склалося у відношенні якісного стану парку АТЗ, спричиняє зниження 
рівня коефіцієнта технічного використання до 0,90-0,92, що на 8 – 10% менше встановленого 
рівня для забезпечення функціонування ООДК [1]. 

Виконання оперативно – службових завдань ООДК при такому стані автомобілів ДПСУ 
можливе за рахунок проведення поточного (ПР), середнього (СР) чи капітального (КР), а також 
капітальних ремонтів агрегатів автомобілів. [2]. 

На теперішній час в ДПСУ для проведення технічного обслуговування (ТО) і ремонту 
існують методики [3], [4], які не в повній мірі відповідають сучасним умовам технічної 
експлуатації парку АТЗ ДПСУ. Переоснащення новими зразками АТЗ, необхідність жорсткої 
економії матеріальних ресурсів, скорочення бази для проведення КР АТЗ спричиняють 
необхідність корекції методик визначення як норм постачання ремонтного фонду, так і методик 
організації процесу відновлення АТЗ ДПСУ [5]. 

Постановка завдання. З метою підвищення надійності автомобільних транспортних 
засобів, зниження витрат на їх утримання здійснити аналітичне обґрунтування тієї ролі, яку 
відіграють у даний час методи теорії прогнозування при оптимізації обсягів запасних частин 
в технічній експлуатації АТЗ. 

Основний зміст. Ефективність використання та надійність АТЗ у значній мірі залежить 
від забезпечення її матеріальними ресурсами. До них належать: паливо; мастильні матеріали; 
запасні частини та ремонтно-технічні матеріали; агрегати обмінного фонду; шини; інші 
матеріали. 

Витрати палива, мастильних матеріалів, шин функціонально залежать від пробігу 
автомобіля. Останній впливає на витрату запасних частин та обмінних агрегатів. Надійність їх, 
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як відомо, визначає надійність автомобіля, а, отже, величину його пробігу. Тому методи та 
моделі оцінювання потреби у запасних частинах та агрегатах і методи оцінювання надійності 
автомобілів повинні бути взаємопов'язаними. Визначальним чинником, який пов'язує ці методи 
- є інтенсивність потоку відмов деталей, агрегатів та автомобіля в цілому. 

Потреби ООДК у запасних частинах визначаються переважно надійністю автомобілів 
(агрегатів, деталей), інтенсивністю експлуатації та віковою структурою АТЗ. Надійність 
автомобілів оцінюють за параметром чи функцією потоку відмов, які визначаються 
напрацюваннями деталей на відмови. Інтенсивність експлуатації автомобілів характеризується 
їх пробігом упродовж планового періоду. Вікова структура парку визначається пробігом 
автомобілів з початку експлуатації. 

Розрахунок потреби у запасних частинах п-го виду для автомобілів однієї марки з 
урахуванням вищеперелічених чинників, доцільно здійснювати за формулою: 

 

( ) ( )[ ] ,j
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njnn ALLrQ ×W-W×= å
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0                                         (1) 

де r - кількість однакових деталей на автомобілі, од;  
( ) ( )0, LL njn WW  - значення функції потоку відмов п-ї деталі автомобіля j-ї вікової групи на 

кінець та початок запланованого періоду; 
L0,  Lj - пробіг автомобіля j-ї вікової групи з початку його експлуатації до початку та на 

кінець запланованого періоду відповідно, тис. км;  
Аj - кількість автомобілів j-ї вікової групи, од. 
Такі компоненти формули (1) як функція потоку відмов і пробіг автомобіля з початку 

експлуатації, пов'язані не тільки функціонально, але й мають спільну інформаційну базу, 
визначаються надійністю деталей автомобіля. Знаходження функції потоку відмов і річного 
пробігу автомобілів у спільній інформаційній базі можливе, якщо їх пробіг розраховувати на 
основі моделювання зміни імовірності безвідмовної роботи (коефіцієнта готовності) 
автомобілів з урахуванням змін надійності їх агрегатів вузлів і деталей. 

Відповідно до такої схеми прогноз потреби у запасних частинах ґрунтується на 
розрахунках характеристик процесів відновлення деталей, агрегатів і автомобілів, моделюванні 
змін коефіцієнта готовності їх за віковими групами та прогнозуванні пробігу на планований 
період. Реалізація функції керування матеріально-технічним постачанням в ООДК потребує 
розв'язування задач оптимізації номенклатури запасних частин, які входять у склад 
матеріальних запасів ООДК. 

Під номенклатурою запасних частин розуміють перелік найменувань конструктивних 
елементів автомобіля, які складено у певній послідовності відповідно до технічної документації 
заводу-виготівника. Номенклатурні каталоги, за якими ООДК здійснюють замовлення запасних 
частин, передбачають 700-800 найменувань запасних частин для кожної моделі АТЗ. Реальну 
картину потреби запасних частин доцільно будувати на основі результатів спостережень за 
групами автомобілів в експлуатації. 

Результати досліджень експлуатаційної надійності АТЗ вказують на те, що реальна 
потреба у запасних частинах переважно складається з обмеженої кількості деталей, які частіше 
за інші виходять з ладу і, отже, є визначальними щодо надійності та трудових і матеріальних 
затрат на підтримання АТЗ у справному стані. 

Ефективними методами оптимізації обсягів запасних частин в технічній експлуатації 
автомобіля (TEA) є методи теорії прогнозування [4]. Потреба у прогнозах виникає на усіх 
рівнях керування TEA. Наприклад, на низовому рівні об'єктами прогнозування виступають 
запаси оборотних агрегатів, вузлів, запасних частин для забезпечення процесів (ТО) та ремонту. 

Прогнозування базується на математичних моделях двох типів - статистичних і 
детермінованих. Перший тип характеризується відсутністю повної визначеності зв'язків між 
параметрами процесу внаслідок впливу неконтрольованих чинників. Статистичні моделі 
прогнозування формуються на підставі спостережень. Інформаційною базою при цьому 
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служать звітні дані або результати безпосередніх вимірювань (діагностування). 
Використовуються при цьому закони розподілів: нормальний, логарифмічно-нормальний, 
експоненційний, Вейбула тощо. Сфера можливого застосування цих моделей - прогнозування 
рівнів надійності АТЗ, термінів списання АТЗ, обсягів виконання ремонтно – обслуговуючих 
дій (РОД), витрат запасних частин, вузлів, експлуатаційних матеріалів тощо. 

Елементами раціональної організації матеріально-технічного забезпечення ООДК 
виступають передбачення рівня витрат запасних частин, вузлів і агрегатів. У чинній системі 
планування обсяг витрат названих ресурсів прийнято задавати на один календарний рік в 
одиницях на кожні 100 АТЗ. За відомих значень середнього річного пробігу автомобіля Lр , 
математичного сподівання пробігу автомобіля до заміни об'єкта, або його відновлення - L , 
математичного сподівання терміну служби автомобіля в роках tа, коефіцієнта відновлення 
ресурсу після ремонту η, річний обсяг запасних частин можна визначити: 
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де v  - коефіцієнт варіації пробігів АТЗ на відмови. 
Коефіцієнт v  розраховується за виразом:  

,L
Ls=n                                                                  (3) 

де  σL - середньоквадратичне відхилення пробігів АТЗ на відмови, тис. км; визначається з 
виразу: 

LL D=s ,                                                                 (4) 
де DL- дисперсія розглядуваної випадкової величини. 
Значення L , і DL визначаються за окремими вузлами, агрегатами та деталями 

опрацюванням відповідної статистичної інформації.  
Середній термін служби автомобіля доцільно визначати з виразу: 
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пк - кількість капітальних ремонтів, яка передбачається протягом терміну служби АТЗ 

(переважно пк=2); 
позначення "int" означає, що результат заокруглюють до найближчого цілого числа. 
Для прийняття остаточного рішення про обсяг споживання на плановий рік користуватися 

наступним правилом:  
1) якщо розрахунковий обсяг споживання за останній рік менший від фактичного на одне 

і більше σ то до кінцевого результату додається його значення; 2) якщо розрахунковий обсяг 
споживання за останній рік значно перевищує фактичний (на одне і більше σ), то кінцевий 
результат зменшують на його величину. 

Зміст планування і керування поповненням складів запасними частинами, полягає у 
визначенні правил організації процесу поповнення, зберігання і постачання (видачі) запасу і у 
визначенні відповідних параметрів цього процесу. За допомогою відповідних математичних 
методів можна визначити оптимальний розмір одноразових поставок, їх періодичність, розмір 
максимального, середнього та страхового запасів, графіки постачань тощо. Різні системи 
постачань для відповідних задач відрізняються між собою початковими умовами: постійними 
чи змінними витратами матеріалів, допустимістю чи недопустимістю дефіциту, можливістю чи 
неможливістю запізнення поставок та інших чинників. 

Висновки. В разі досягнення мети дослідження очікується наступні результати: в 
теоретичному плані – подальший розвиток теорії експлуатації АТЗ; в практичному плані – 
раціоналізація процесу добору номенклатури та обсягів запасних частин для ДПСУ як в умовах 
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існуючої, так і в умовах перспективних систем технічного обслуговування і ремонту АТЗ, із 
врахуванням умов експлуатації техніки в конкретних регіонах дислокації ООДК ДПСУ. 

Перспективними напрямками подальших досліджень є: вдосконалення методики 
корегування норм напрацювання автомобілів за допомогою коефіцієнтів в залежності від 
категорії дорожніх умов експлуатації, природнокліматичних умов, типів АТЗ та характеру їх 
використання. 
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ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ЦІЛІ ОПТИМАЛЬНИМ 
ПЕЛЕНГАЦІЙНИМ ПРИСТРОЄМ ПРИ НАЯВНОСТІ В ЗОНІ ДЕКІЛЬКОХ  

ДЖЕРЕЛ ВИПРОМІНЮВАНЬ 
 
Наведені результати оцінки ймовірності виявлення цілі пеленгаційним пристроєм, що 

реалізує оптимальний алгоритм часової обробки при наявності в зоні декількох джерел 
випромінювань. Показано, що практично реалізовані в існуючих системах пасивного виявлення 
оптимальний і близькі до нього алгоритми обробки сигналів в пеленгаційних каналах 
радіолокаційної станції в реальній зовнішній електромагнітній ситуації мають неприпустимо 
низьку інформаційну спроможність, яка обмежується 4 ... 5-ма джерелами випромінювання з 
рівними потужностями. 

Ключові слова: система пасивної локації, джерело випромінювання, пеленгаційний 
пристрій. 

 
Приведены результаты оценки вероятности обнаружения цели пеленгационным 

устройством, реализующим оптимальный алгоритм временной обработки при наличии в зоне 
нескольких источников излучений. Показано, что практически реализованные в существующих 
системах пассивного обнаружения оптимальный и близкие к нему алгоритмы обработки 
сигналов в пеленгационных каналах радиолокационной станции в реальной внешней 
электромагнитной ситуации имеют недопустимо низкую информационную способность, 
которая ограничивается 4 ... 5 источниками излучения с равными мощностями. 

Ключевые слова: система пассивной локации, источник излучения, пеленгационное 
устройство. 

 
The results of the evaluation of the probability of target detection direction-finding device that 

implements the algorithm for optimal temporal processing in the presence of multiple sources of radiation 
zone is considered. It is shown that practically implemented in existing systems, passive detection optimal 
and its related algorithms for processing signals in a direction-finding radar channels in real external 
electromagnetic situation are unacceptably low information capacity, which is limited to 4 ... 5  radiation 
sources with equal capacity. 

Keywords: passive location, the source of radiation, direction-finding device. 
 
Вступ та постановка завдання. Корисним сигналом для пеленгаційного пристрою 

(ППр) системи пасивної локації (СПЛ) є сигнал джерела активної шумової перешкоди 
(АШП), яке пеленгується в даний момент, перешкодою – сигнали інших джерел, прийняті 
боковими пелюстками (БП) антени, і внутрішні шуми приймача. Структура як корисного, так 
і завадових сигналів апріорі невідома і відноситься до класу квазінеперервних і 
шумоподібних сигналів. Такі сигнали сприймаються як випадковий процес, який 
нормалізується на виході вузькосмугового тракту прийому. 

Зміст оптимального алгоритму в даному завданні виявлення полягає в обчисленні 
енергії прийнятої реалізації сигналу і його нормуванні до енергії (потужності) 
перешкодового фону.  У реальній обстановці заважаючий фон перешкод являє собою,  крім 
внутрішнього шуму, суму зовнішніх сигналів джерел випромінювання (ДВ), що впливають 
по БП діаграми направленості (ДН) антени. Для оцінки потужності перешкодового фону 
використовується додатковий канал приймання зі слабконаправленою антеною й 
аналогічний основному за структурою додатковий канал приймання [1]. 

Основні положення дослідження. При використанні фільтра низької частоти (ФНЧ) з 
досить вузькою смугою пропускання вихідний випадковий процес «енергетичного» 



 51 

приймача нормалізується. Це дозволяє використовувати відомі розрахункові співвідношення 
показників якості виявлення (Д і F – умовні ймовірності вірного виявлення і хибної тривоги) 
[2, 3]: 
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де [.]M , [.]D  – знаки математичного сподівання і дисперсії; 

FU  – поріг прийняття рішення; 
(.)Ф  – табульований інтеграл ймовірності вигляду: 
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У найпростішому варіанті обстановки,  коли в зоні одне ДВ,  імовірність виявлення на 
фоні шуму практично дорівнює 1, тому в пасивних системах використовується прямий 
сигнал. Завдання аналізу виникає тільки, коли в зоні число ДВ «n» більше або набагато 
більше 1. У цьому випадку виникає проблема усунення хибних пеленгів, тобто сигналів, 
прийнятих БП основної антени. Хибні пеленги вважаються неприпустимими, тому що при їх 
наявності процес пеленгації та визначення координат стають неоднозначними. Для надійного 
усунення помилкових пеленгів просторова характеристика каналу компенсації (тобто рівень 

д/0д KG ) вибирається більше максимального БП із запасом на кілька Дб. 
На рис. 1 ілюструється приблизний вигляд нормованих ДН основного і додаткового 

каналів ППр. 
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Рис. 1 

 
При компенсації перешкодового фону некогерентним методом вихідний поріг 

приймається рівним нулю ( 0=FU ), роль порогового пристрою виконує «жорсткий» 
обмежувач вихідного сигналу нормування. 

Використання нормованого сигналу при аналітичній оцінці за виразом (1) викликає 
практичну незручність, тому при апроксимації випадкових БП середнім рівнем навіть для 
різних за потужністю сигналів на вході зникає залежність результату від числа ДВ,  тому 
прийнято процес компенсації перешкод представляти як результат віднімання: 

вих.двих.0 UU - . Оцінка з нормованим сигналом вимагає моделювання випадкових БП ДН. 
Сигнали на вході ППр мають наступні вирази (позначення аргументу опускається): 
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де сu , пu , шu  – корисний, перешкодовий сигнали і шум; 
n  – число ДВ в зоні СПЛ, 
a , b  – відносний рівень прийому основної антени по БП і допоміжної антени в області 

БП основної. 
Вирази вихідних сигналів каналів: 
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де s  (з відповідним індексом) – дисперсії сигналу, завади і шуму; 
h , x  – випадкові складові вихідного процесу, обумовлені кінцевим часом усереднення 

в інтегруючих фільтрах; 
2
ia  – середній за потужністю відносний рівень БП основної антени. 

Модель роботи ППр передбачає рівномірний розподіл ДВ в зоні, однакову потужність 
сигналів і їх попарну некорельованість. ДН в області головного пелюстка вважається 
прямокутною, а в області БП апроксимується середнім за потужністю рівнем, нормованим до 
максимуму прийому. 

Модель нальоту n  ДВ з різними потужностями легко перераховується до еквівалентної 
моделі з деяким числом – « еквn » (надалі позначення – *n ). Сумарну потужність перешкод 
на вході ППр визначимо як 
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де с  – коефіцієнт, що залежить від параметрів ППр; 

i
Pп  – потужність i-го джерела в БП прийому; 

2
ir  – дальність до i-го джерела. 
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де  iA  – "вага" i-го джерела, що дорівнює å
n

i ir
2
1 . 

При визначенні åP  для спрощення розрахунків можна перейти від сумування "вагів" 
до середнього значення "ваги", визначеному як частка від ділення площі під кривою в межах 
зміни від r  до 1r  до 2r  на величину ділянки дальностей 

 

2112

2 1

12

1

rrrr

dr
r

A

r

r
ср =

-
=

ò
.       (7) 

Тоді формула для åP  буде мати вигляд: 
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Еквівалентна модель буде мати число ДВ, що дорівнює 
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цп =P .    (10) 

З урахуванням прийнятої моделі зовнішньої обстановки вирази (3) і (4) приводяться до 
вигляду: 
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Відповідно до (1) вираз умовної ймовірності вірного виявлення в умовах впливу 

"сигнал + перешкода + шум" при компенсації методом віднімання має вигляд: 
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де 2
hs  – дисперсія флуктуацій вихідного процесу, яка визначається згідно [4] як: 
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де в знаменнику добуток ширини смуги прийому на час усереднення в інтеграторі. 
Після підстановки (2.13), (2.14) у вихідний вираз (2.15) і деяких перетворень з 

позначенням 2
ш

22 /ss=q , отримаємо: 
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параметр ( )22 a-b=g . 

При відсутності заважаючого перешкодового поля ( 1* =n ) вираз (2.17) визначає 
ймовірність виявлення джерела, що пеленгується на фоні шумів приймача, тобто сшД . 
Розв’язуючи щодо аргументу інтеграла ймовірності і позначаючи його сшx  отримаємо: 

)1(2Дarg сш
2

сш -=
s

=
h

Фqx .     (16) 

З врахуванням (16) розрахунковий вираз для спшД ,  приведений до форми,  більш 
простої для обчислень, набуде вигляду: 

]]})1(1[Ф[x{15,0 *
сшспш g--+@ nД .    (17) 

Знак наближення в (17) пояснюється тим, що не врахована дисперсія компенсуючого 
порога, яка визначається виразом аналогічним (14). Вона викликає незначну флюктуацію 
порогу і, отже, нестабільність ймовірності хибної тривоги. 

Залежність )(Дспш g= f  при декількох значеннях *n  і 95,0Дспш =  представлена на 
рис.  2.  Сімейство кривих побудовано для еквівалентного числа ДВ з рівними на вході 
потужностями: 1 – для 6* =n , 2 – для 8* =n , 3 – для 10* =n . 

Діапазон зміни параметра g  обраний на підставі даних ППр тріангуляційних СПЛ, що 
працюють в РЛС радіотехнічних військ Повітряних Сил бойового режиму. 
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Як відомо [5, 6], відносний рівень найбільшого (першогого з регулярних) БП ДН 

антени відповідає -(10 ... 13) Дб. Для перекриття цього рівня на 4 .. 5 Дб відносний рівень 
прийому антени компенсаційного каналу повинен становити до -(8 ... 6) Дб, тобто 

0,16 ... 0,25. 
Значення 2a  має порядок -(30 .... 35) Дб. При цьому параметр g  практично 

визначається величиною 2b , тобто має зазначений вище діапазон зміни. 
З аналізу графіків рис. 2 випливає, що, якщо взяти в якості припустимого значення 

5,0Дспш = ,  то при 6* =n  воно забезпечується тільки при значеннях 17,0...16,0=g ,  а при 

6* >n  не може бути забезпечено взагалі. 
Аналіз розрахункових виразів (2.17), (2.19) і рис. 2.3 показує, що для збільшення 

інформаційної спроможності необхідно зменшити значення параметра g  за рахунок 
придушення БП основної антени і зниження при цьому рівня компенсації, обумовленого 
величиною b . 

Висновок. Таким чином,  за підсумками проведеної вище оцінки можна зробити 
наступні висновки: 

1) практично реалізовані в існуючих радіотехнічних системах виявлення оптимальний і 
близькі до нього алгоритми обробки сигналів в пеленгаційних каналах радіолокаційної 
станції в реальній зовнішній електромагнітної ситуації мають неприпустимо низьку 
інформаційну здатність, яка обмежується 4 ... 5 джерелами випромінювання з рівними 
потужностями; 

2) основним напрямком підвищення інформаційної здатності пеленгаційного пристрою 
і в цілому системи пасивної локації є застосування ефективних методів придушення бічних 
пелюсток діаграми направленості основної антени. 
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УДК 621.365                                                                                      Клепіковський А.В. 
(ЧернівНУ імені Юрія Федьковича) 

 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ЧАСТОТИ КВАРЦЕВИХ 

ГЕНЕРАТОРІВ НА ОСНОВІ ТЕРМОСТАТУЮЧИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ 
ТЕРМОЕЛЕМЕНТІВ 

 
Проведений аналіз особливостей використання термостатуючих та термокомпенсуючих 

напівпровідникових термоелементів. Визначені та розглянуті режими роботи 
термостатуючих напівпровідникових термоелементів для стабілізації частоти кварцових 
генераторів. Оцінено чинники які визначають точність підтримання температури 
термостатування. Розглянуто підхід який ґрунтується на оцінці температурної стабільності 
кварцового резонатора в інтервалі температур залежністю частоти кварцового резонатора від 
температури, тобто частотно-температурну характеристику кварцового резонатора. 

Ключові слова: термоелемент, стабільність частоти, частотно-температурна 
характеристика. 

 
Проведенный анализ особенностей использования термостатуючих и 

термокомпенсуючих полупроводниковых термоэлементов. Определены и рассмотрены режимы 
работы термостатуючих полупроводниковых термоэлементов для стабилизации частоты 
кварцевых генераторов. Оценены факторы определяющие точность поддержания температуры 
термостатирования. Рассмотрен подход основанный на оценке температурной стабильности 
кварцевого резонатора в интервале температур зависимости частоты кварцевого резонатора 
от температуры, т.е. частотно-температурную характеристику кварцевого резонатора. 

Ключевые слова: термоэлемент, стабильность частоты, частотно-температурная 
характеристика. 

 
Conducted analysis of features of the use of termofixing  and termocompensation semiconductor 

thermo-couples. Certain and the considered modes of operations of termofixing of semiconductor thermo-
couples for stabilizing of frequency of quartz generators. Factors are appraised which determine 
exactness of maintenance of temperature of termofixing. Approach is considered which is based on the 
estimation of temperature stability of quartz resonator in the interval of temperatures by dependence of 
frequency of quartz resonator on a temperature, that frequency temperature description of quartz 
resonator. 

Keywords: thermoelement, stability of frequency, frequency and temperature characteristic. 
 
Вступ. Температурна нестабільність кварцових генераторів та синтезаторів частоти, які 

працюють у  визначених температурних інтервалах, є основною складовою нестабільності 
частоти. Вибором спеціальної орієнтації кварцових елементів резонаторів, зменшенням 
розкиду їх параметрів можна підвищити стабільність частоти кварцових генераторів. Однак, 
розв’язок питання подальшого підвищення температурної стабільності частоти може бути 
досягнутий застосуванням методів термостатування та термокомпенсації [1].     

Слід зазначити, що схеми вимірювання, регулювання, реєстрації температури і передачі 
інформації про неї на  

відстань мають бути достатньо прості у виготовленні і експлуатації. Всім цим вимогам 
можуть задовольняти напівпровідникові прилади. Низка їх параметрів володіє високою 
температурною чутливістю.  

Існує велика кількість термодавачів біметалеві, ртутні, терморезисторні, на основі 
використання фазового переходу кристалічних речовин тощо. В основі роботи таких 
термостатуючих пристроїв, використовується нагрів для підтримання постійної температури 
[1,2]. Термостатуючі пристрої основані на використанні підігрівання мають температуру 
об’єму термостатування, завжди вище крайньої додатної температури. Підвищення 
температури об’єкту термостатування може прискорити старіння термостатованих 
кварцових резонаторів і дещо збільшити їх температурний коефіцієнт частоти (ТКЧ) [3,4].   
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Основою напівпровідникових термоелектричних пристроїв є елементарний 
термоелемент, який представляє собою з’єднані послідовно дві напівпровідникові гілки з p- і 
n- провідностями рис.1 [5].  

 
На рис 1. комутаційні пластини 1 і 2, які утворюють 

спай термоелемента. При проходженні струму через 
термоелемент в напрямку який показано на рисунку 
стрілкою, виникає різниця температур: на спаї 1 – 
обумовлена виділенням тепла, а на спаї 2 (холодний спай) – 
його поглинання. При підтриманні постійної температури 
спаю 1 за рахунок тепловідводу можна понизити 
температуру спаю 2 до певного значення. При зміні 
напрямку струму місце виділення і поглинання тепла 
взаємно змінюється. Такий підхід дозволяє використати 
напівпровідникові термоелементи для підтримання 

температури статування в межах робочого інтервалу температур кварцових генераторів і 
синтезаторів. В якості матеріалу для термоелементів використовують тверді розчини на 
основі телуриду вісмуту.  Вони мають задовільні механічні властивості і легко паяються 
сплавами на основі вісмуту. Збільшення ефективності і опору термоелементу може бути 
проведено шляхом з’єднання в термобатареї. Схема такої термобатареї представлена на 
рис.2.    

 

 
Рис. 2. Схема напівпровідникової термобатареї 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій та аналітичний опис режимів роботи 

напівпровідникових термоелементів. Ефективність роботи термостатуючого елемента 
будемо характеризувати холодильним і отоплюючим коефіцієнтами, які виражають 
відношення відведеного і підведеного термоелементом тепла до витраченої електричної 
потужності [1].  

Виділимо два режиму роботи термоелементу: 
1. Режим максимального холодильного і отоплюючого коефіцієнтів, який, очевидно є 

найбільш економічним з точки зору споживання енергії. 
2. Режим максимальної холодопродуктивності і теплопродуктивності, при якому 

термоелектричні прилади мають найменші габарити. 
В залежності від того,  яка вимого є переважною –  висока економічність або малі 

габарити, слід вибирати відповідний режим термоелектричного приладу.     
Розглянемо аналітично процеси які відбуваються в термостатуючому пристрої для 

кварцових резонаторів. Для визначення товщини стінок камери прямокутної форми 
скористуємось емпіричною формулою. 
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l
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де Kn  - висота камери, 1S  - площа основи камери з боку термобатареї; 2S  -  площа 

внутрішніх стінок камери без врахування площі 1S ; ізl  - теплопровідність матеріалу 

Рис. 1. Схема напівпровідникового 
термоелементу 
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теплоізоляції; Кl  - теплопровідність матеріалу камери; maxсТ  - максимальна температура 
навколишнього середовища; minсТ  - мінімальна температура навколишнього середовища; 

KTD  - точність підтримання температури. 
Визначимо теплоємність камери: 

KKKT VCC g= ,                                                            (2) 
 
де Kg  - питома вага матеріалу камери; C  - питома теплоємність; KV  - загальний об’єм 

стінок камери.  
Визначаємо теплоємність об’єкту термостатування: 

å
=

=

=
ni

1i
i iioб VCC g .                                                                    (3) 

Загальна кількість тепла XQ1 , яке необхідне для охолодження камери і об’єкту 
термостатування до температури статування, представимо виразом:  

))(( max1 KcобKTX TTCCQ -+= .                                                   (4) 
Тоді, загальна кількість тепла: 

 ))(( min1 cKобKT TTCCQ -+= ,                                                      (5) 
Розглянемо тепер втрати тепла через ізоляцію: ізQ . Звичайно при проектування 

термостатуючих пристроїв кількість тепла ізQ  вибирається в 83-=Р  раз менше кількості 
тепла, необхідного для охолодження і нагріву камери до вибраної температури. 

Втрати тепла через теплоізоляцію за час /
ізQ : 

)(
1/

Pt
Q

t
QQ

прпр

із
із == ,                                                                (6) 

 
де прt  - час встановлення заданої температури. Товщину теплоізоляції знайдемо з 

виразу: 
( )( )KCізізіз TTQ -= /

3 /Sld  ,                                                     (7) 
де 3S  - площа внутрішньої поверхні теплоізоляції; ізl  - коефіцієнт теплопровідності 

матеріалу теплоізоляції. Кількість теплоти 2Q  буде: 
)(5,0 ізіз2 KCіз TTVCQ -= g ,                                                      (8) 

де ізC  - питома теплоємність матеріалу теплоізоляції; ізg  - питома вага матеріалу 
теплоізоляції; ізV - об’єм теплоізоляції. 

Тоді кількість теплоти, яка віддається в навколишнє середовище через виводи: 

( )K
1 Bі

ii/ ТТ
l

SQ С

ni

i

ВВ
B -=å

=

=

l  ,                                                     (9) 

тут iВS  - площа перерізу вивода; Віl  - коефіцієнт теплопровідності матеріалу виводу; 
Віl  - довжина виводу; n - кількість виводів. 

Розглянемо питання, щодо визначення потужності термобатареї повнP  , необхідну для 
компенсації усіх теплових втрат термостатуючого пристрою за заданий час встановлення 
температури статування: 

( ) ( )[ ]//
із21 Q/Q16,1 Bпрповн QtQP +++= .                                            (10) 

Вибір конкретного типу термоелементу, дозволяє встановити оптимальний струм оптI , 
напругу на ньому Е , кількість термоелементів, максимальний температурний перепад на 
поверхні батареї TD , матеріал термоелементів і його параметри. 

Встановимо від чого залежить опір термоелементу. 
оптITNER /)( D-= a .                                                     (11) 

де a  - коефіцієнт термоерс термоелементу. 
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Розглянемо режим забезпечення максимального ккд термоелементів як в режимі 
охолодження, так і в режимі нагріву. Визначимо напругу на термобатареї режимі 
охолодження для випадку максимального ккд. 

 )1)((x --= хКрxопт МТTME a ,                                         (12) 
де рТ  - температура гарячого спаю термобатареї; хМ  - коефіцієнт, рівний: 

)(5,01 Kp TTZМ х ++=  ; Z - ефективність матеріалу термоелементу. 
Струм через термобатарею в цьому випадку: 

RNEI оптхx /= .                                                    (13) 
Холодопродуктивність термобатареї: 

)(
2
1 22

2
Крxxx ТT

ZR
NRINIQ ---=

aa .                                     (14) 

Кількість термобатарей, необхідних для охолодження: 
xx /1,16QPn повн= .                                                   (15) 

В режимі нагрівання для випадку максимального ккд напруга на термобатареї; 
1)-/()( TMТТМE рхКТоптт -=a .                                             (16) 

де pxT - температура холодного спаю термобатареї; )(5,01 pxK TTZМ х ++= . Тоді струм 
через термобатарею: 

R
NEI опт

T = .                                                      (17) 

Теплопродуктивність для випадку максимального ккд: 

)(
2
1 22

2
T pxKTKT TT

ZR
NRITIQ --+=

aa .                               (18) 

Кількість термобатарей, необхідних для режиму нагріву: 
T/1,16QPn повнT =  .                                                           (19) 

Тоді, напруга джерела живлення:  
 

nЕE оптдж =  .                                                                (20) 
Потужність джерела живлення: 
 

дждж ІЕP = .                                                               (21) 
Слід зазначити, що у випадку регулювання температури напівпровідниковими 

елементами, нагрів і охолодження змінюють, змінюючи полярність прикладеної напруги до 
термобатареї,  тому оцінемо точність підтримання температури оберу термостатування. На 
цю температури впливають перепади температур джерела тепла (холоду), об’єктом 
термостатування і термодавачем. Величина запізнення теплового потоку: 

Kтб

//
із )(

lS
xQQT дB

КАМ
+

=D ,                                                        (22) 

де тбS  - площа основи камери, яка дотикається до термобатареї; дx  - відстань між 
зовнішньою поверхнею основи камери і термодавачем. 

Запізнення теплового потоку в ізолюючому шарі між термобатареєю і камерою: 
( ) )/( тб

//
ееBізE SQQT ld+=D  ,                                            (23) 

де еd  - товщина електроізолюючого шару; еl  - коефіцієнт теплопровідності 
електроізолюючого шару. 

Визначаємо зміну температури об’єму термостатування в інтервали робочих 
температур: 
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де Кd  - товщина дна камери; Х  - відстань від зовнішньої поверхні основи і камери до 
об’єкту термостатування; CS  - площа перерізу бічних стінок камери; камR - термічний опір 

матеріалу камери; /
kod  - відстань між термобатареєю і об’єктом термостатування; 

із

із
ізR

l
d

=  - 

термічний опір матеріалу теплоізоляції; BR  - термічний опір виводів. 
Загальна результуюча точність підтримання температури термостатуючого пристрою 

дорівнює сумі всіх складових,  які впливають на запізнення теплового потоку і зміну 
температури камTD  : 
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і
iрез TT .                                                                   (25) 

Принципи термокомпенсації нестабільності частоти кварцових генераторів. 
Одною з головних вимог до кварцових резонаторів є вимога щодо забезпечення високої 
температурної стабільності частоти [4]. Спеціальною орієнтацією кварцового елемента 
відносно кристалографічних осей можна добитись порівняно малих змін частоти кварцових 
резонаторів в широких інтервалах температур. Температурну стабільність кварцового 
резонатора в інтервалі температур можна оцінити залежністю частоти кварцового резонатора 
від температури, тобто частотно-температурною характеристикою кварцового резонатора. 
Частотно-температурну характеристику можна представити у вигляді степного ряду, 
причому для поширених температур можна знехтувати членами вище третього порядку. 
Отже вираз для частотно-температурної характеристики послідовного резонансу кварцового 
резонатора можна представити так: 

[ ]3
00

2
00000 )()()(1 ttcttbttаff квквt -+-+-+= qqq ,                                    (26 

де 0t  - початкова температура; 0квf - частота послідовного резонансу при температурі 

0t ; квtf  - частота послідовного резонансу при температурі t , 
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відповідно. Коефіцієнти q0a  , q0b , q0c  - залежать від орієнтації пластини, виду її коливань і 
від значень початкової температури.  

Представимо частотно-температурну характеристику компенсуючого елемента в 
вузькому інтервалі температур наступним рівнянням: 

( ) )(/ 0ttdff T -=D                                                            (27) 
де d  - коефіцієнт пропорційності. 
Тоді сумарну частотно-температурну характеристику запишемо так: 

( ) ( ) ( ) 3
00

2
0000 )()())((/// ttcttbttdаffffff текв -+-+-+=D+D=D S qqq .      (28) 

Отже, слід знайти таке значення коефіцієнту d , при якому температурна нестабільність 
в заданому температурному інтервалі буде мінімальною. Позначимо максимальну 
температуру робочого інтервалу температур at , а мінімальну - bt . При розрахунку 
нестабільності слід враховувати більший з двох інтервалів температур )( 0tta -  і )( 0ttb - . 
Зробимо скорочення 00 aa ttt D=-  і 00 bb ttt D=- , а також врахуємо )()( 00 tttt ba ->- . Для 
отримання мінімальної нестабільності частоти кварцових резонаторів в інтервалі температур 
необхідно включення в генераторну схему термокомпенсуючого елементу з лінійною 
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частотно-температурною характеристикою (27) з коефіцієнтом оптd . Знайдемо величину оптd  
методом найменших квадратів. Величина оптd  знаходиться із рішення рівняння:  
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Знаходимо значення інтегралу: 
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Диференціюючи цей вираз по d , отримаємо: 
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Розв’язуючи останній вираз відносно d , отримаємо: 
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Для випадку симетричного інтервалу температур 00 ba tt D=D , останній вираз 
спроститься: 

2
00 6,0 qqq bопт tсаd D--= .                                                          (33) 

Вирази (32) і (33) дозволяють знайти величини оптd  в залежності від інтервалу 
температур і значень температурних коефіцієнтів 1,2 і 3-го порядків. Величину мінімальної 
нестабільності частоти кварцового резонатора у випадку лінійної компенсації можна 
визначити з виразу (28). 

 

 
 

 
Рис. 3. Залежність температурної нестабільності 
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На рис. 3 для прикладу побудовано теоретичні залежності нестабільності частоти 
резонаторів АТ зрізу в інтервалі температур від -50°С до +80ºС від неточності орієнтації до 
компенсації (крива 1) і після лінійної компенсації (крива 2). 

Висновки: 
- термокомпенсація та термостатування частоти кварцових генераторів дозволяє 

підвищити її стабільність без збільшення часу готовності і потужності споживання, що 
особливо важливо в мобільній апаратурі;  

- ефективність роботи термоелектричних приладів в холодильних та нагрівних 
пристроях характеризується відповідно холодильним та отоплюючим коефіцієнтами; 

- загальна результуюча точність підтримання температури термостатуючого пристрою 
рівна сумі всіх складових, які впливають на запізнення теплового потоку і зміну 
температури; 

- температурну стабільність кварцового резонатора в інтервалі температур можна 
оцінити залежністю частоти кварцового резонатора від температури, тобто частотно-
температурною характеристикою кварцового резонатора. 
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У статті наведені методологічні основи вирішення задачі забезпечення функціональної 

стійкості систем (комплексів) зенітного ракетного озброєння при технічній експлуатації за 
станом  
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В статье представлены методологические основы решения задачи обеспечения 

функциональной устойчивости систем (комплексов) зенитно-ракетного вооружения при 
технической эксплуатации по состоянию 
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The article contains methodological bases of decision of task of providing of functional stability of 

the systems (complexes) of anti-aircraft rocket armament are presented during technical exploitation on 
the state 

Keywords: functional stability, systems (complexes) of anti-aircraft rocket armament, technical 
exploitation on the state. 

 
Вступ. Огляд динаміки зміни напруженості умов ведення збройного протиборства під 

час збройних конфліктів останніх років свідчить про підвищення вимог до рівня готовності 
та надійності систем озброєння. При цьому однією із найважливіших проблем підтримання 
бойової готовності та подальшого безвідмовного функціонування озброєння та військової 
техніки (ОВТ) протиповітряної оборони (протиракетної оборони) (ППО/ПКО) залишається 
забезпечення ефективності бойового застосування систем (комплексів) зенітного ракетного 
озброєння (ЗРО) за рахунок підтримання визначеного рівня технічної готовності під час усіх 
етапів життєвого циклу зразків озброєння. 

Викладення основного матеріалу. Виходячи з бойового складу та призначення ЗРО, 
основними функціями зенітної ракетної системи (ЗРС) є: виявлення і визначення державної 
належності повітряних цілей в межах зони відповідальності, розпізнавання типів і 
визначення параметрів руху виявлених цілей, управління бойовою роботою зенітного 
ракетного комплексу (ЗРК) зі складу ЗРС, цілірозподіл і цілівказування ЗРК, ураження 
повітряних цілей зенітними керованими ракетами (ЗКР) [1]. 

Якість функціонування ЗРС (ЗРК), як і інших складних технічних виробів, визначається 
певною множиною показників різних груп (призначення, надійності, економічності, 
технологічності, транспортабельності, тощо). Найбільш важливими зі всіх груп є вплив 
показників призначення і надійності, причому показники призначення є визначальними, а 
рівень показників надійності формується за кількісними характеристиками показників 
призначення з урахуванням їх зміни в часі [2]. 

В умовах відсутності можливості планового відновлення ресурсів та вимушеного 
впровадження технічної експлуатації ОВТ за станом, в теперішній час спостерігається стійка 
тенденція до розширення впливу та впровадження стратегій та методів експлуатації, 
адаптивних до зміни технічного стану та надійності зразків ЗРО у часі, пов’язаних із 
забезпеченням функціональної стійкості (ФС) як однієї з найбільш актуальних в сучасних 
умовах властивості системи [3]. При цьому стійкість може бути абсолютною, якщо її 
розглядати з урахуванням всіх можливих варіантів дій і впливу їх на всі суттєві властивості 
системи, а може бути відносною, якщо враховувати тільки окремі дії на систему і вплив їх на 
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окремі властивості системи. У цьому контексті далі концентруємо увагу на ФС складних 
технічних систем (СТС) до окремої дії (набору дій) і за певною властивістю (набору 
властивостей).  

Огляд існуючих наукових праць [4-8] в даній області показав, що теоретичні підходи 
до синтезу функціонально стійких СТС не застосовувались для забезпечення ФС систем 
(комплексів) ЗРО, особливо при переведенні на технічну експлуатацію за станом (ТЕС). 
Тобто, математична модель системи забезпечення ФС систем (комплексів) ЗРО буде 
принципово відрізнятися від вищезгаданих систем експлуатації, що досліджувалися раніше. 

Метою статті є введення і у подальшому використання основних понять науково-
методичного апарату теорії функціональної стійкості СТС військового призначення для 
формування підходу до розробки системи забезпечення ФС систем (комплексів) ЗРО при 
переведенні на ТЕС. 

Сучасні системи (комплекси) ЗРО (ЗРК (ЗРС)) характеризуються складністю 
розв’язуваних задач, багатофункціональністю, залученням величезної кількості 
комплектуючих виробів (вузлів, блоків, субблоків, чарунок та елементів) – усе це веде до 
зростання значимості проблеми надійності, як основної компоненти ФС, і необхідності її 
вирішення, тому що саме рівень надійності стає усе більш значущим фактором стійкого і 
тривалого функціонування СТС [2]. 

Для забезпечення значень експлуатаційних характеристик, заданих нормативно-
технічною документацією, проводиться ряд заходів, що відображають сутність процесу 
експлуатації і характеризуються рядом показників, наведених в [9]. Відповідна планово-
попереджувальна система технічного обслуговування і ремонту (ТО і Р) була орієнтована, 
перш за все, на підтримання відповідних систем озброєння в визначеній ступені технічної 
готовності та готовності до застосування за призначенням за рахунок проведення 
регламентованого технічного обслуговування і капітальних ремонтів, та мала у своєму складі 
ефективні технічні та організаційні механізми їх вирішення [10,11].  

Існуюча система ТО і Р за ресурсом на даний час не може забезпечити якісне 
функціонування систем (комплексів) ЗРО в умовах деструктивних дій внаслідок того, що 
змінилися як принципи організації самої системи забезпечення, так і умови бойового 
застосування (ведення бойової роботи)  ЗРК (ЗРС).  Перш за все,  це обумовлено 
застосуванням новітніх технологій під час розробки та виробництва засобів повітряно-
космічного нападу (ЗПКН) та їх бортової зброї, можливістю виконання ними бойового 
завдання без входу в зону ураження ЗРК (ЗРС), зниженням рівня технічної готовності зразків 
ЗРО в зв’язку з практичним витрачанням ресурсу як за календарною ознакою, так і за 
наробітком. 

Відповідно,  в таких умовах для ЗРК в цілому практично неможливо і недоцільно 
призначати один метод технічної експлуатації (ТЕ) і одну стратегію ТО і Р. Залежно від 
виду, типу і характеристик складових частин комплексу (зразка) ЗРО можуть 
встановлюватися адекватні метод ТЕ і стратегія ТО і Р. При цьому, у багатьох випадках для 
складової частини, функціональної системи або окремого агрегату виявляється недоцільним 
призначення одного методу ТЕ і однієї (єдиної) стратегії ТО і Р. При призначенні методу ТЕ 
і стратегії ТО і Р об'єкти повинні розглядатися до рівня окремих вузлів, комплектуючих 
виробів, обслуговування яких можливо і доцільно в процесі експлуатації. [12].  

В сучасних умовах одним із напрямів підтримання бойової готовності та подальшого 
безвідмовного функціонування ОВТ ППО/ПКО є впровадження стратегій та методів 
експлуатації, адаптивних до зміни технічного стану та надійності зразків ЗРО у часі,  
пов’язаних із забезпеченням функціональної стійкості в якості однієї із найбільш важливих 
властивостей системи, що обумовлюється в даний час переведенням ОВТ на сучасні методи 
експлуатації (методи технічної експлуатації за станом). 

Методи ТЕС припускають максимальне використання запасів працездатності 
конструкції і комплектуючих виробів кожної системи (комплексу) ЗРО та мають потенційно 
більшу техніко-економічну ефективність у порівнянні з регламентованими раніше методами. 
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Перераховані зміни припускають визначення принципово нових підходів до забезпечення 
ФС систем (комплексів) ЗРО при технічній експлуатації за станом (ТЕС) в умовах обмеженої 
(порушення) працездатності їх окремих комплектуючих виробів (вузлів, блоків, субблоків, 
чарунок та елементів). При цьому повинні бути реалізованими такі якості, як можливість 
підтримання працездатного стану окремих виробів та  системи (комплексу)  в цілому,  
можливість виконання призначених функцій  за умови деяких порушень якості її виконання. 

Система поглядів, яка передбачає комплексний підхід до забезпечення ФС систем 
(комплексів) ЗРО при ТЕС з урахуванням перерахованих особливостей, на даний час 
розвинена недостатньо. Вказана обставина є причиною виникнення суперечності між 
прагненням забезпечити ФС систем (комплексів) ЗРО при ТЕС в умовах деструктивних дій і 
відсутністю теоретичних, методичних і організаційно-технічних основ її забезпечення. 
Наведена суперечність показує наявність проблеми, сутність якої полягає в необхідності 
створення теоретико-методологічних основ забезпечення ФС систем (комплексів) ЗРО при 
ТЕС в умовах деструктивних дій та науковому обґрунтуванні принципів побудови і 
функціонування системи ТО і Р перспективних зразків ЗРК (ЗРС) в цих умовах. 

З урахуванням досліджень проблеми забезпечення ФС комп’ютерних систем та 
запропонованих рівнів її вирішення [8], з метою подальшого розвитку методичного апарату 
забезпечення ФС систем (комплексів) ЗРО при ТЕС, проведемо декомпозицію системи 
забезпечення ФС у вертикальній та горизонтальній площинах з подальшим визначенням 
наступних  рівнів забезпечення ФС у вертикальній площині: стратегічного (або 
концептуального), оперативного (або системно-функціонального) та тактичного (перш за все 
- організаційно-технічного).  

Декомпозиція у вертикальній площині задає ієрархію рівнів забезпечення ФС, кожен з 
яких, у свою чергу, декомпозується з метою виділення завдань, що вирішуються на цих 
рівнях. Відповідна декомпозиція стратегічного рівня у горизонтальній площині визначає 
комплекс завдань щодо створення концепції забезпечення ФС систем (комплексів) ЗРО при 
ТЕС. Це, перш за все, завдання, пов'язані з розробкою структури і визначенням змісту такої 
концепції. 

З метою відпрацювання змістовної частини концепції необхідно вирішення  завдань, 
пов'язаних з призначенням компетентних відповідальних осіб органу управління, 
визначенням комплексу властивостей, що притаманні функціонально стійким ЗРК (ЗРС), 
формуванням системи показників і критеріїв ФС систем (комплексів) ЗРО, обґрунтуванням 
вимог до ФС систем (комплексів) ЗРО, що проектуються, визначенням ступеню впливу 
зовнішніх та внутрішніх факторів на технічний стан зразків ОВТ з розробкою принципів 
організації протидії впливу деструктивних дій на порушення працездатності виробів. 

Перераховані завдання визначають зміст елементів, а взаємозв'язок цих елементів - 
структуру концепції забезпечення ФС систем (комплексів) ЗРО при ТЕС. Розглянута 
концепція повинна враховувати необхідність завчасного створення можливостей 
забезпечення ФС систем (комплексів) ЗРО, що реалізовують різні стратегії протидії загрозам 
порушення працездатності виробів та можливість ефективного управління ними. В зв'язку з 
цим концепція повинна містити структурну компоненту управління та компоненту 
забезпечення. 

Розробка принципів побудови засобів забезпечення ФС ЗРК (ЗРС) і організації 
раціонального управління цими засобами є основою створення системи забезпечення ФС 
систем (комплексів) ЗРО при ТЕС, варіант побудови якої наведений на рис. 1. 

Формування зовнішності такої системи, визначення множини функцій забезпечення і 
управління функціональною стійкістю, а також розробка методичних основ побудови 
механізмів їх реалізації складають зміст завдань, що визначаються декомпозицією 
оперативного рівня у горизонтальної площині.   

Слід зауважити, що забезпечення ФС систем (комплексів) ЗРО повинно створюватися 
не тільки вимушеним чином, як це робиться в сучасних умовах, але й на етапі проектування 
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ЗРК (ЗРС), враховуючи при цьому особливості побудови та функціонування останнього при 
впливі деструктивних дій.  

Наведена обставина вимагає розробки комплексної моделі функціонування систем 
(комплексів) ЗРО. Загальний вигляд такої моделі може бути представлений як: 

iJF ,=  ,                                                               (1) 
де J  - модель системи (комплексу) ЗРО ; 
     i - модель деструктивних дій. 

Модель системи (комплексу) ЗРО припускає опис сукупності функціонально-зв'язаних 
бойових і технічних засобів,  що забезпечують у складі ЗРК (ЗРС)  і (або)  автономно 
виконання завдань з виявлення, супроводження, обстрілу та ураження повітряних цілей 
зенітними керованими ракетами (ЗКР) в заданих умовах бойового застосування, тактико-
технічні завдання, для вирішення яких розроблялись (розробляються)  зразки ЗРК (ЗРС), 
моделі використання за призначенням (моделі функціонування) з урахуванням бойових 
можливостей та тактики дій ЗПКН противника, рівня впливу деструктивних дій для кожного 
етапу і режиму експлуатації, характеристики прийнятої системи ТО і Р, забезпечення 
запасним інструментом та приладдям (ЗІП) і експлуатаційними матеріалами, чисельності і 
кваліфікації обслуговуючого персоналу.  

При цьому модель системи (комплексу) ЗРО може бути представлена як: 
lkZRJ ,,,= ,                                                          (2) 

де R  - множина ресурсів ЗРК (ЗРС); 
       Z  - множина функцій, які виконує ЗРК (ЗРС); 
       k  - структурно-параметричний опис ЗРК (ЗРС); 
       l  - опис процесу виконання основних функцій ЗРК (ЗРС). 

Множина R  ресурсів ЗРК (ЗРС)  характеризує сукупність бойових засобів та засобів 
забезпечення, призначених для виконання їх основних функцій.  

Множиною Z функцій, які виконують ЗРК (ЗРС), є сукупність дій під час перебування 
системи (комплексу) ЗРО на визначених часових інтервалах, що реалізовуються під час 
очікування бойового застосування у вимкненому стані з періодичними контролем 
функціонування до оголошення готовності до використання за призначенням або до 
закінчення часу перебування ЗРК на одній позиції, очікування бойового застосування у 
увімкненому стані до закінчення часу перебування на зайнятій позиції або до надходження 
цілевказування (ЦВ) на знищення цілі, бойова робота за виданим ЦВ (або за виданими ЦВ по 
декількох цілях), згортання після закінчення бойового застосування або після закінчення 
максимального часу перебування ЗРК на одній позиції та переміщення на нову вогневу 
позицію і розгортання на ній. 

Структурно-параметричний опис ЗРК (ЗРС) k  містить опис архітектури побудови 
системи (комплексу) ЗРО, характеристику параметрів виробів та їх складових систем, їх 
розташування і порядок взаємодії між собою. При цьому структурно-параметричний опис 
ЗРК (ЗРС) k  визначає систему взаємозв’язків на множині R  ресурсів ЗРК (ЗРС).  Опис 
процесу виконання основних функцій ЗРК (ЗРС) l  задає систему взаємозв’язків між 
множиною R  ресурсів ЗРК (ЗРС) і множиною Z функцій, які виконують ЗРК (ЗРС).  

В запропонованій комплексній моделі (1) другим компонентом наведена модель 
деструктивних дій. Модель деструктивних дій i  являє собою організовану в деяку 
просторово-часову структуру сукупність факторів, вплив або дія яких на ресурси ЗРК (ЗРС) 
викликає процес порушення нормального функціонування системи. 

Розглянемо в загальному вигляді модель деструктивних дій на систему (комплекс) ЗРО: 
xDi ,= ,                                                               (3) 

де D  - множина деструктивних дій; 
       x  - просторово-часова структура деструктивних дій.  
 



 66 

 
СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ ЗРС(ЗРК) 

РІВНІ ПІДСИСТЕМИ Комплекс завдань щодо створення концепції 
функціональної стійкості 

систем (комплексів) ЗРО при переведенні на 
технічну експлуатацію за станом 

Розробка структури та змісту концепції 
забезпечення функціональної стійкості 

систем (комплексів) ЗРО  
стратегічний 

(концептуальний) 
 

Визначення компоненти управління та 
компоненти забезпечення функціональної 

стійкості систем (комплексів) ЗРО  
 

Комплекс завдань щодо формування 
зовнішності системи забезпечення 

функціональної стійкості систем (комплексів) 
ЗРО при переведенні на експлуатацію за 

станом 
Розробка комплексної моделі 

функціонування систем (комплексів) ЗРО, 
принципів організації раціонального 
управління засобами забезпечення 
функціональної стійкості систем 

(комплексів) ЗРО  при переведенні на 
технічну експлуатацію за станом 

Визначення множини функцій забезпечення і 
управління функціональною стійкістю систем 
(комплексів) ЗРО, розробка методичних основ 

побудови механізмів їх реалізації 

діагностування 

створення 
механізмів 

забезпечення 

Комплекс завдань щодо створення механізмів 
забезпечення функціональної стійкості зразків 

ЗРО  при переведенні на технічну 
експлуатацію за станом 

Реалізація програмно-технічних засобів, 
організаційних заходів і методичних положень 

протидії можливим порушенням 
працездатності зразка ЗРО 

Вибір раціонального варіанту управляючої дії 
для забезпечення виконання зразка ЗРО своїх 

функцій в умовах деструктивних дій 
 

оперативний 
(системно – 

функціональний) 
 

тактичний 
(організаційно – 

технічний) 
 

розробка 
стратегій 

 
Рис. 1. Варіант побудови системи забезпечення функціональної стійкості систем 

(комплексів) ЗРО при технічній експлуатації за станом  
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Множина D  представляє сукупність факторів,  вплив або дія яких на систему 
(комплекс) ЗРО приводить до порушення нормального функціонування останньої. 
Просторово-часова структура деструктивних дій x  множини деструктивних дій D  на 
систему (комплекс) ЗРО характеризує моменти початку дій (впливу), тривалість і 
періодичність дій (впливу), розподіл дій за елементами виробів системи (комплексу).  

Просторово-часову структуру x   деструктивних дій представимо як 
Tax ,= ,                                                                 (4) 

де YDRa ,,=  - бінарне відношення ( DRY ´Í ), яке визначає розподіл дій (впливу) за 
ресурсами ЗРК(ЗРС); 
     R   - множина ресурсів ЗРК (ЗРС); 
    D   - множина деструктивних дій; 
      Y  - множина характеристик моментів початку дій (впливу) та їх тривалості. 
Комплексна модель (1) розглядається в якості основи створення системи забезпечення 

ФС систем (комплексів) ЗРО. Система забезпечення функціональної стійкості в загальному 
вигляді відповідає схемі класичної системи управління. В якості об'єкта управління при 
цьому виступає ЗРК (ЗРС), органами управління – механізми забезпечення її функціональної 
стійкості, діями, що управляють – стратегії протидії порушенням працездатності ЗРК (ЗРС), 
а дані про технічний стан ЗРК (ЗРС),  які отримуються під час проведення контролю 
функціонування та контролях технічного (граничного) стану, містять в собі інформацію 
зворотного зв'язку, необхідну для  вироблення рішення про вибір раціонального варіанту 
управляючої дії.  

Виходячи з вищевикладеного, систему забезпечення функціональної стійкості 
представимо у вигляді: 

морсфксфу SSSS ,,= ,                                                      (5) 

де фкS - підсистема діагностування ФС системи (комплексу) ЗРО ;  
      рсS - підсистема вироблення стратегій забезпечення ФС системи (комплексу) ЗРО ; 
      моS - підсистема механізмів забезпечення ФС системи (комплексу) ЗРО .  
Під підсистемою діагностування ФС системи (комплексу) ЗРО фкS  розумітимемо 

підсистему контролю за зміною технічного стану системи (комплексу) та її складових, яке 
викликане деструктивними діями на елементи зразків озброєння, що дозволяє оцінювати 
рівень значень показників функціональної стійкості в динаміці зміни рівня працездатності 
системи (комплексу),  прогнозувати розвиток цієї зміни і аналізувати його наслідки.  Для 
цього підсистема діагностування повинна містити відповідні програмно-апаратні засоби та 
контрольно-перевірочні комплекси. Такі засоби, на думку автора, доцільно розподіляти на 
стратегічні і тактичні.  

Стратегічні засоби призначаються для контролю визначеного спектру параметрів, що 
характеризують рівень працездатності системи (комплексу) в цілому, прогнозування 
динаміки зміни технічного стану елементів зенітного ракетного озброєння за результатами 
функціонального контролю і контролю технічного (граничного) стану та аналізу наслідків 
такої зміни з позицій забезпечення підтримання озброєння у визначеної ступені готовності 
до бойового застосування. При цьому оцінку технічного стану на етапі прогнозування 
доцільно проводити з урахуванням груп експлуатаційних показників, враховуючи показники 
довговічності, збережуваності, живучості, ремонтопридатності, транспортабельності, 
можливих умов бойового застосування та експлуатаційних витрат.  

Тактичні засоби діагностування призначені для контролю параметрів, що 
характеризують рівень працездатності окремих елементів (вузлів, блоків, агрегатів) системи 
(комплексу).  

Підсистема вироблення стратегій забезпечення ФС системи (комплексу) ЗРО рсS  
призначена для вироблення таких стратегій. Під стратегією забезпечення ФС системи 
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(комплексу) ЗРО будемо розуміти сукупність правил поведінки системи (комплексу) і 
організаційно-технічних заходів, що реалізовують ці правила, направлених на протидію 
порушення нормального функціонування системи (комплексу) при реалізації деструктивних 
дій та зміни системи ТО і Р. 

При цьому стратегія в загальному вигляді може бути представлена як: 
cbSk ,,= ,                                                                        (6) 

де S  - множина технічних (граничних) станів системи (комплексу) ЗРО ; 
       b - множина дій, що управляють, які реалізовуються в станах множини S  з метою 

забезпечення нормального функціонування системи (комплексу) ЗРО в умовах 
деструктивних дій; 

       c - множина механізмів, призначених для протидії деструктивним діям (під 
механізмами будемо розуміти програмно-технічні та організаційні заходи). 

Як множина дій, що управляють b , так і множина механізмів, призначених для 
протидії деструктивним діям c  можуть мати різну природу, яка визначається рядом 
чинників: технічним станом системи (комплексу), конкретним сценарієм використання за 
призначенням (веденням бойової роботи).  

Підсистема механізмів забезпечення ФС системи (комплексу) ЗРО моS  є 
структурованою відповідно до відомої множини ресурсів ЗРК (ЗРС)  та рівнів їх деталізації 
сукупність програмно-технічних засобів, організаційних заходів і методичних положень, 
спрямованих на активну (пасивну) протидію можливим порушенням працездатності системи 
(комплексу) в цілому або окремих її складових елементів.  

Задачі,  пов'язані із створенням таких механізмів,  складають зміст декомпозиції 
організаційно-технічного рівня у горизонтальної площині. Їх вирішення спрямоване на 
розробку загальних принципів організації забезпечення ФС системи (комплексу) ЗРО та 
конкретних пропозицій щодо реалізації цих принципів. Задачі концептуального, системно-
функціонального і організаційно-технічного рівнів мають комплексний характер і 
розглядають науково-методичні, технічні і організаційні аспекти забезпечення ФС системи 
(комплексу) ЗРО  під час переведення на технічну експлуатацію за  станом (ТЕС). Їх рішення 
дозволить створити основу забезпечення виконання системами (комплексами) своїх функцій 
в умовах деструктивних дій. 

Комплексна модель функціонування систем (комплексів) ЗРО при ТЕС розглядається в 
якості основи створення системи забезпечення ФС системи (комплексу) ЗРО.  

Система забезпечення функціональної стійкості в загальному вигляді відповідає схемі 
класичної системи управління, варіант побудови якої наведений на рис.2. В якості об'єкта 
управління при цьому виступає ЗРК (ЗРС), органами управління (у вигляді управляючої та 
виконавчої систем) – особа (особи) , що приймає рішення на вибір механізму забезпечення її 
функціональної стійкості, управляючими діями – фактичні реалізації обраних стратегій 
протидії порушенням працездатності ЗРК (ЗРС),  а дані про технічний стан ЗРК (ЗРС),  які 
отримуються під час проведення контролю функціонування та контролях технічного 
(граничного) стану (апріорна інформація), містять в собі інформацію зворотного зв'язку, 
необхідну для  вироблення рішення про вибір раціонального варіанту управляючої дії.  

Виходячи з вищевикладеного, систему забезпечення функціональної стійкості систем 
(комплексів) ЗРО при ТЕС представимо у вигляді сукупності підсистеми діагностування ФС 
системи (комплексу) ЗРО, підсистеми вироблення стратегій забезпечення ФС системи 
(комплексу) ЗРО та підсистеми механізмів забезпечення ФС системи (комплексу) ЗРО.  

Висновки. Зміни підходів до організації системи технічного забезпечення і умов 
бойового застосування (ведення бойової роботи) ЗРК (ЗРС) припускають визначення 
принципово нових підходів до забезпечення ФС систем (комплексів)  ЗРО при ТЕС при  
порушенні працездатності їх окремих комплектуючих виробів. При цьому повинні бути 
реалізованими такі якості, як можливість підтримання працездатного стану окремих виробів 
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та  системи (комплексу) в цілому, можливість виконання призначених функцій  за умови 
деяких порушень якості її виконання. 
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Рис. 2. Система забезпечення функціональної стійкості систем (комплексів) ЗРО при 

технічній експлуатації за станом 
 
Можливості щодо переведення на сучасні методи експлуатації систем (комплексів) ЗРО 

стримуються, по-перше, за рахунок відсутності нормативної, науково-методичної і 
економічної бази, засобів контролю граничного (технічного) стану, діагностичних засобів, 
та, по-друге,  за рахунок недосконалості теоретико-методологічних основ забезпечення ФС 
систем (комплексів) ЗРО при ТЕС в умовах деструктивних дій та наукового обґрунтування 
принципів побудови і функціонування системи ТО і Р як перспективних, так і вже існуючих 
зразків ЗРК (ЗРС) в цих умовах. 

Таким чином, однією з необхідних умов підтримання бойової готовності та 
забезпечення подальшого безвідмовного функціонування ОВТ ППО/ПКО є своєчасне і 
якісне вирішення наведених задач стратегічного, оперативного та тактичного рівнів.  Ці 
задачі мають комплексний характер і розглядають науково-методичні, технічні і 
організаційні аспекти забезпечення ФС систем (комплексів) ЗРО під час переведення на ТЕС, 
а їх рішення дозволить створити основу забезпечення виконання системами (комплексами) 
ЗРО своїх функцій в умовах деструктивних дій. 
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РОЗРОБКА ТЕХНІЧНОГО РІШЕННЯ НА СТРУКТУРУ І ТЕХНОЛОГІЮ 
ПЕЛЕНГАЦІЙНОГО ПРИСТРОЮ, ЩО ЗАСНОВАНИЙ НА КОРЕЛЯЦІЙНОМУ 

АНАЛІЗІ СПЕКТРУ СИГНАЛІВ ПРИЙНЯТИХ ДВОПОЗИЦІЙНОЮ АНТЕНОЮ І 
ЧАСТОТНІЙ СЕЛЕКЦІЇ ВІДГУКУ КОРРЕЛЯТОРА 

 
У статті наводиться варіант технічної реалізації методу пеленгації, який заснований на 

реалізації особливих властивостей взаємокореляційної обробки сигналів з відносним запізненням 
при використанні замість стандартного корелятора схеми спектрально-кореляційної обробки в 
пеленгаційному пристрої з винесеною на певну базу допоміжною антеною. Запропонована 
структурна схема системи цифрової обробки на основі даного методу, а також обґрунтовано 
вибір, призначення і характеристики її складових елементів. 

Ключові слова: пеленгаційний пристрій, система цифрової обробки, цифровий фільтр. 
 
В статье приводится вариант технической реализации метода пеленгации, который 

основан на реализации особых свойств взаимнокорреляционной обработки сигналов с 
относительным запозданием при использовании вместо стандартного коррелятора схемы 
спектрально-корреляционной обработки в пеленгационном устройстве с вынесенной на 
определенную базу вспомогательной антенной. Предложена структурная схема системы 
цифровой обработки на основе данного метода, а также обоснован выбор, назначение и 
характеристики ее элементов. 

Ключевые слова: пеленгационное устройство, система цифровой обработки, цифровой 
фильтр. 

 
The paper provides a technical variant of the method of direction finding, which is based on the 

implementation of specific properties mutual correlation signal processing with a relative delay using 
correlator circuit instead of the standard spectral correlation processing of direction-finding devices 
judgment in a base auxiliary antenna. The proposed block diagram of digital processing on the basis of 
this method, and the choice, purpose and characteristics of its components. 

Keywords: direction-finding device, the system of digital processing, digital filter. 
 
Вступ та постановка завдання. Принципова відмінність запропонованого в [1] методу 

пеленгації від існуючих полягає в застосуванні методів теорії спектрального оцінювання, що 
одержала широке поширення в останнє десятиліття і має великі перспективи практичного 
застосування. Так, останнім часом значний обсяг публікацій щодо застосування методів 
альтернативного спектрального оцінювання присвячений вирішенню актуальної задачі 
«надрозрізнення» групових зосереджених цілей.  

Оригінальність методу полягає в поєднанні кореляційного придушення бокових 
пелюсток (БП) при рознесеному прийомі з формуванням на відміну від використовуваного 
постійного порогу компенсації, який перевищує рівень БП, адаптивного, «слідкуючого» 
порогу, який автоматично змінюється при зміні зовнішньої електромагнітної обстановки в 
області бічного прийому. 

Основні положення дослідження. Технічну реалізацію ПП, побудованого за методом 
обробки сигналів запропонованим в [1],  доцільно виконати у вигляді цифрової системи 
обробки на основі процесорів дискретного перетворення Фур’є (ДПФ), а саме швиткого 
перетворення Фур’є (ШПФ). Можливість використання в якості основних функціональних 
елементів ПП процесорів ШПФ заснована на властивості перетворення Фур'є, згідно з яким 
спектр сигналу, затриманого на час t3, відрізняється від спектра вихідного (не затриманого) 
сигналу на множник exp(-2prtз), тобто справедливе співвідношення: 
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Сформульований висновок підтверджується далі результатами моделювання процесу 
пеленгації.  
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Структурна схема ПП, що реалізований на основі системи цифрової обробки (СЦО) 
сигналів [1], представлена на рис. 1. 

 
Основною операцією СЦО є обчислення ДПФ. 
ДПФ в каналах прийому. Позначивши вибірки дискретної послідовності сигналу через 

x(k), коефіцієнти Фур'є після обчислення ДПФ визначаються виразом [3]: 
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тобто формула для обчислення комплексних амплітуд гармонік частоти являє собою 
лінійну комбінацію відліків сигналу. Реальний масштаб часу фігурує тільки в множнику 1/Т, 
в дійсності оперують номерами відліків і гармонік без прив'язки до реального масштабу часу 
і частоти. При практичному аналізі основне визначення ДПФ приймається з безрозмірними 
частотою і часом: 
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Якщо на вході ДПФ сигнал затриманий (на один крок): y(k)=x(k-1), то спектр необхідно 

помножити на ÷
ø
ö
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Вираз (3) є дискретним аналогом властивості (1). 
Перемножувач спектрів. На вході перемножувача послідовності відліків {x1(n)} і 

{x2(n)} однакової довжини N. Результат поелементного множення запишемо у вигляді: 
y(n)=x1(n)x2(n): 
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Таким чином, перемножування дискретних спектрів відповідає круговій згортці, в той 
час як вихідний сигнал дискретного фільтра являє собою лінійну згортку. Для отримання за 
допомогою ДПФ лінійної згортки необхідно до кожної вхідної послідовності додати вектор 
нульових відліків, довжиною N-1 [4]. 

Як відомо [5], для скорочення операцій обчислення дискретного спектру сигналу 
використовується алгоритм ШПФ, заснований на розбитті вихідної послідовності на парну – 
y0, y2,…, yN-2   і непарну – y1, y3,…, yN-1, при цьому співвідношення (2) можна представити у 
вигляді: 
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де )/2exp( NjWN p-=  та 1,1 -= Nn  (додатковий верхній індекс, що вказує номер 
етапу ДПФ). 

З урахуванням введеного індексу, для довільного i-того етапу обчислення ШПФ 
рівняння набуває вигляду 
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де mi ,1Î  – номер етапу ШПФ; 

)(2 nY i
n  – ДПФ парної послідовності на i-му етапі обчислення ШПФ; 

)(12 nY i
+n  – ДПФ непарної послідовності на i-му етапі обчислення ШПФ; 

iL 2=  – розмірність ДПФ на i-тому етапі. 
ШПФ не є наближеним алгоритмом,  він дає такий же результат,  як і вихідна формула 

ДПФ (2). 
Призначення ШПФ-3 і його характеристики. ШПФ-3 виконує роль фільтра-інтегратора, 

що забезпечує розстановку вихідних спектральних дискрет по осі частот відповідно до 
відносного запізнення прийнятих антенами сигналів. 

Система спектрального корелятора виконує функцію розділення сигналів, коли 
різницева частота за рахунок запізнювання становить ціле число дискретних одиниць 
частоти. Якщо вибрана частота дискретизації по теоремі Котельникова, то одиниця частоти 
обернено пропорційна часу кореляції сигналу t0. При недостатній базі просторового фільтра 
відносне запізнювання при малих кутах відхилення заважаючого ДВ від напрямку пеленгації 
може бути менше величини t0. Ця обставина вимагає, поряд з вибором максимально 
практично доцільною величиною бази, вжити наступні заходи при проектуванні СЦО: 

1) збільшити частоту дискретизації в 2 – 3 рази в порівнянні з границею по 
Котельникову;  

2) додати до набору відліків сигналу вектор нульових значень, при цьому спектральна 
функція дискретного сигналу не зміниться, але ДПФ дасть більше число спектральних 
відліків, тобто підвищить спектральне розрізнення ДПФ [4]. 

Друга міра підвищення роздільної здатності по частоті вихідного сигналу ШПФ-3 
заснована на використанні унікальних властивостей векторно-матричних перетворень [6] і є 
найбільш раціональною в даному випадку. На рис. 2 в якості ілюстрації зазначеної вище 
властивості представлені графіки результатів ДПФ для відліків прямокутного імпульсу при 
різній кількості "кінцевих" нулів (для рис. 2а – 8, для рис. 2б – 16). 

 
Рис. 2 

З рис. 2 випливає, що після збільшення довжини сигналу в два рази за рахунок 
додавання нульових відліків результат ДПФ став містити вдвічі більше значень,  що 
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відповідають в два рази частіше розташованим частотам. Таким чином, доповнення сигналу 
нулями дозволяє підвищити спектральне розрізнення при обчисленні ДПФ. 

Завдання системи частотної селекції відгуку корелятора полягає у виділенні сигналу, 
який пеленгується і формуванні «слідкуючого» порогу, тобто виділення суми сигналів 
хибних пеленгів, частоти. Технічне рішення задачі здійснюють цифрові фільтри (ЦФ): 
смуговий фільтр сигналу (ЦСФ) і ЦФ селекції заважаючи сигналів (ЦФС). 

Термін «цифровий фільтр» визначає апаратну або програмну реалізацію алгоритму 
фільтрації: 
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де )(nw  – вихідний сигнал ЦФ; 
)(kh  – імпульсна характеристика ЦФ, 
)(ky  – вхідний вплив. 

У прийнятій технічній реалізації ПП має сенс вибрати метод програмної реалізації ЦФ. 
Як показано в [4], процедура ДПФ може бути представлена як обробка сигналу 

набором фільтрів і дискретну фільтрацію можна організувати за допомогою ДПФ, що 
дозволяє значно зменшити число обчислювальних операцій за рахунок використання 
алгоритму ШПФ.  

ДПФ трактується як обробка сигналу фільтром з імпульсною характеристикою: 
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Імпульсна характеристика для кожного частотного відліку відрізняється, це підкреслює 
індекс "n" у виразі (6).  

Частотна характеристика фільтра визначається перетворенням Фур'є від імпульсної 
характеристики і з урахуванням (6) відповідає виразу: 
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де дF  – частота дискретизації. 
На рис. 3 показаний графік амплітудно-частотної характеристики (АЧХ) одного з 

каналів ДПФ при N=8, пунктирною лінією зображено АЧХ сусіднього каналу. 
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Рис. 3 

Як видно з графіків, АЧХ фільтра, реалізованого при обчисленні ДПФ, має великий 
рівень БП, приблизно 1/(Nsin(3p/(2N))). При N>>1 цей вираз прагне до 1/(3p) » 0,2   » -
13,5 Дб. 
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Для зменшення рівня БП застосовують вагові функції, що інакше називаються 
«вікнами». При використанні вагових функцій (позначимо w(k)) ДПФ визначається виразом: 
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АЧХ фільтра ДПФ при цьому відповідає виразу: 
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Найпростішим рішенням є усікання послідовності відліків імпульсної характеристики, 
що відповідає використанню прямокутного вікна. Імпульсна характеристика такого вікна 
визначається виразом: 

np
np

n=
k

kkh )sin()( , 

де n  – частота зрізу. 
На рис. 4 представлені АЧХ нерекурсивного ЦФ з частотою зрізу д24,0 F=n  (для 

побудови графіка використані спеціальні функції розширеного пакету MATLAB-7 [7]).  
 

 
Застосування даного вікна дозволяє знизити рівень БП до -21 Дб. Такий результат не 

забезпечує надійне виділення сигналів при складній електромагнітній обстановці.  
Тому проведено моніторинг основних вагових функцій з точки зору їх можливостей по 

придушенню БП вихідного сигналу, а також вимог до обчислювальних ресурсів СЦО. 
Функції вікна основних відомих "згладжуючих" функцій представлені в таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Назва 
вікна Математичний вираз 

Втрати у 
відношенні 
с/ш, (дБ) 

Розширення 
основної 
пелюстки, 
(в разах) 

Рівень 
БП, (дБ) 
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За результатами аналізу обрана функція ваги Хемінга, для якої представлені на рис. 5 

графіки імпульсних зарактеристик і АЧХ, які побудовані за допомогою вбудованих функцій 
програмування [8]. 

 
 

 
 
Як випливає з рис. 5 відносний рівень БП знижується до £ -52 Дб за рахунок деякого 

розширення смуги пропускання. 
ЦФС формує сигнал повної компенсації хибних пеленгів. Він повинен виділяти 

сигнали, різницева частота яких перевищує (по модулю) fp0+ПЦПФ/2. АЧХ такого фільтра 
ілюстрована (без застосування "згладжування") на рис. 6. 
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Він може бути реалізований як програмно, так і апаратно. Розрахунок параметрів 

нерекурентного режекторного фільтра при заданому порядку і частоті зрізу легко 
реалізується відомою [7] програмою проектування дискретних фільтрів в середовищі 
MATLAB. Апаратна реалізація може виконуватися за допомогою вагового помножувача з 
використанням режекції сигналів з виходу ЦСФ. 

Висновок. Таким чином, розроблено прийнятний варіант технічної реалізації методу 
побудови пеленгаційного пристрою заснованому на кореляційному аналізі спектру сигналів 
прийнятих двопозиційною антеною і частотній селекції відгуку корелятора. Визначено 
призначення і характеристики застосовуваних цифрових фільтрів та їх можлива реалізація. 

Впровадження розробленої системи цифрової обробки в існуючі системи пеленгації 
джерел випромінювання дозволяє зняти обмеження на інформаційну спроможність 
пеленгаційних пристроїв (принаймні до 20 ... 25 цілей) завдяки усунення хибних пеленгів 
сигналом компенсації еквівалентним по амплітуді, з точністю до дисперсії відхилення 
вихідних сигналів фільтра порогу від сигналів бічного прийому основного каналу. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ЕКВІВАЛЕНТНОЇ АНАЛІТИЧНОЇ МОДЕЛІ 
ПЕЛЕНГАТОРА ШИРОКОСМУГОВИХ АКТИВНИХ ШУМОВИХ ПЕРЕШКОД ПРИ 

ВИКОРИСТАННІ АЛГОРИТМУ ПРИЙОМУ З БАГАТОЧАСТОТНИМ 
ГЕТЕРОДИНУВАННЯМ 

 
У статті проводиться аналіз ефективності багатоканального базово-кореляційного 

пеленгатора при широкосмугових активних шумових перешкодах, аналітичне пророблення 
проходження коливань перешкоди через широкосмуговий приймач до кореляторів з метою 
визначення еквівалентної фізичної трактовки метода прийому. 

Ключові слова: активна шумова перешкода, багатоканальний базово-кореляційний 
пеленгатор, широкосмугова активна перешкода. 

 
В статье проводится анализ эффективности многоканального базово-корреляционного 

пеленгатора при широкополосных активных шумовых помехах, аналитическая проработка 
прохождения колебаний помехи через широкополосный приемник к корреляторам с целью 
определения эквивалентной физической трактовки метода приема 

Ключевые слова: активная шумовая помеха, многоканальный базово-корреляционный 
пеленгатор, широкополосная активная помеха. 

 
In the article the analysis of efficiency of multichannel base-correlation direction finger at 

shirokopolosnih active noise hindrances is conducted, analytical working of passing of vibrations of 
hindrance through a shirokopolosniy receiver to correlating with the purpose of determination of 
equivalent physical interpretation of method of reception 

Keywords: active noise hindrance, multichannel base-correlation direction finger, 
shirokopolosnaya active hindrance. 

 
Вступ та постановка завдання. Широкосмуговим трактом будемо вважати тракт 

прийому стохастичних сигналів з шириною енергетичного спектра, який перевищує 
150…200 МГц. Можливими варіантами побудови широкосмугового приймача є: 
використання спеціальних широкосмугових підсилювачів високих частот (звичайно 
реалізується на високих частотах) і багатоканальної системи, яка складається з парціальних 
фільтрів, із використанням метода багаточастотного гетеродинування. З економічної та 
технічної точок зору найбільш прийнятною є останній варіант.  Він реалізований в 
матричному пристрої безпошукової розвідки частоти [1, 2]. Основою метода є послідовний 
стиск спектра сигналу шляхом багаточастотного гетеродинування з наступним східчастим 
зменшенням смуги фільтрів нижньої ланки (рис. 1). 

Теоретично спосіб обґрунтовано та для прийому шумоподібних сигналів, у тому числі, 
які використовуються в подальших в кореляторах. Однак для подальшого аналізу основних 
показників ефективності багатоканального базово-кореляційного пеленгатора при 
широкосмугових активних шумових перешкодах потрібне аналітичне пророблення 
проходження коливань перешкоди через широкосмуговий приймач до кореляторів з метою 
визначення еквівалентної фізичної трактовки метода прийому. 
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Рис. 3. Реалізація широкосмугового тракту ББКП: а) система АЧХ фільтрів, 

б) прийомний канал ББКП 
 
Позначимо “к”-у реалізацію нормованого вхідного коливання (без врахування 

модуляції ДС антени) на входах основного і допоміжного каналів: )()(
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1 , де індекс Т означає усічення реалізації. 
Багаточастотне гетеродинуючий пристрій створює сітку з “n” частот, рознесених на 

m×Ωг, де m=1, 2, … n і симетричних відносно 0w . Спектр гетеродинної напруги визначимо 
виразом 
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де )(wd  – дельта-функція, GW±w=w m
m 00 . 

Амплітуда складової сітки частот у загальному випадку визначається ваговим 
підсилювачем з частотною характеристикою )(wΚ , але можливий варіант 0)( ΚΚ =w , без 
додаткового зважування. 
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де )( 0m
A w±  – вагові коефіцієнти. 

На виході змішувачів миттєві спектри прийнятих коливань перешкод визначаються 
інтегралом згортки 
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Вихідний фільтр системи стиску спектра приймемо у вигляді смугового підсилювача зі 
смугою Пф (порядку 5÷10 МГц.). Час усереднення в кореляторі Т » τ0 (τ0 – час кореляції ≡ 
1/∆fп вх). 
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Вихідний процес для “k”-ої реалізації )()(
01 fkn  з с урахуванням теореми Парсеваля 

визначається виразом: 
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Перехід від миттєвого до енергетичного спектру, як відомо, відповідає виразу: 
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де { }...M  – символ математичного сподівання. 
З урахуванням (3) і (4) отримаємо: 
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Проведемо дискретизацію )( 0mG w-w  по аргументу, замінивши неперервну функцію 
ординатами, рівними значенням )( 0mG w-w  у точках m0w  і позначимо їх через mg . При 
цьому вираз (7) перетвориться до виду: 
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У даному виразі можна прийняти 1ááWGt , і 1
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. А, враховуючи функціональний 

зв’язок )(ττ q= , вираз (8) може бути інтерпретовано як еквівалент множника придушення: 
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Висновки. Отриманий результат дає можливість сформулювати висновок, який 
визначає еквівалентну фізичну трактовку для відгуку корелятора (при нормуванні 
амплітуди), а саме: 

)θ(Y  виявляється еквівалентна множнику еквідистантної антенної решітки, у якій 
функція включення елементів відповідає mm gA2 . 

Даний висновок дозволяє використовувати положення теорії синтезу антен для 
розв’язання аналогічних за постановкою задач, пов’язаних з розрахунком множника 
придушення бокових пелюсток у системах багатоканального базово-кореляційного 
пеленгатора. 
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КОРРЕКЦИЯ ЗАВИСИМОСТИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ CdZnTe-ДЕТЕКТОРА 
ОТ ЭНЕРГИИ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ 

 
Метою даної статті являється розробка алгоритму цифрової корекції енергетичної 

залежністі чутливості, яка викликана залежністю чутливості CdZnTe-детектору від енергії  g-
випромінювання. Експериментально визначена максимальна потужність дози, при якій маєтся 
практична можливість реалізувати алгоритм корекції з додатковою похибністю10 %. 

Ключові слова: гама-випромінювання,корекція, частота імпульсів, енергетична 
залежність чутливості 

 
Целью данной статьи является разработка алгоритма цифровой коррекции 

энергетической зависимости чувствительности, которая вызвана зависимостью 
чувствительности CdZnTe-детектора от энергии g-излучения. Экспериментально определена 
максимальная мощность дозы, при которой имеется практическая возможность реализовать  
алгоритм коррекции с дополнительной погрешностью 10 %. 

Ключевые слова: гамма-излучение, коррекция, частота импульсов, энергетическая 
зависимость чувствительности 

 
The purpose of given clause is development of algorithm of digital correction power dependence of 

sensitivity which is caused by dependence of sensitivity of the CdZnTe-detector on energy CdZnT-
radiation. The maximal capacity of a doze at which there is a practical opportunity to realize algorithm of 
correction with an additional error of 10 % is experimentally certain. 

Keywords: scale-radiation, correction, frequency of impulses, power dependence of sensitivity 
 

Вступление и постановка задачи. Применение CdZnTe для измерения мощности дозы 
ограничивается тем, что чувствительность детектора в диапазоне энергий гамма-излучения, 
определяемом на основании требований нормативных документов, в частности, “Правил 
радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций” ПРБ АС-89, изменяется 
более чем в 10 раз. Для снижения погрешности, обусловленной зависимостью 
чувствительности CdZnTe-детектора от энергии гамма-излучения, используется цифровая 
коррекция выходного сигнала [1,2].  

Коррекция осуществляется путем изменения частоты импульсов на выходе блока 
детектирования в зависимости от энергии зарегистрированного излучения Eg:  

 
)(xKnn inpout ×= ,                                                                         (1) 

 
где nout – частота импульсов на выходе блока детектирования, ninp – частота импульсов 

на выходе предусилителя детектора, K(x) – коэффициент изменения частоты импульсов на 
выходе блока детектирования, x – номер канала, соответствующего энергии Eg. 

Численное значение коэффициента изменения частоты импульсов на выходе блока 
детектирования определяется на основании аналитической зависимости (2) отношения 
чувствительности детектора к регистрируемому гамма-излучению ),( xES g  и 
чувствительности к g-излучению с энергией, на которой проводилась градуировка детектора 

),( xES kg :  
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где minx  – номер канала, соответствующего уровню шума, )( ge E  – заданная 

относительная зависимость чувствительности детектора от энергии.  
Для практической реализации коррекции выходного сигнала блока детектирования 

предлагается использовать кусочно-линейную интерполяцию аналитической зависимости 
заданной относительная зависимость чувствительности детектора от энергии [1]:  
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Таким образом, задача коррекции энергетической зависимости чувствительности 

заключается в определении значения K(x) для определенного энергетического диапазона 
зарегистрированных фотонов 

j
Eg . 

На первом этапе, при создании алгоритма цифровой коррекции энергетической 
зависимости чувствительности использовались данные о коэффициенте K(x), приведенные в 
[1]. 

Таблица 1 
Значения коэффициента K(x)   
 

xD , keV 40¸80 80¸170 170¸350 350¸450 450¸1100 1100¸1500 

)(xK  0,015625 0,039 0,625 3,875 4,5 22 

 
При этом относительная зависимость чувствительности детектора от энергии равна:  

 
Таблица 2 

Чувствительность детектора 
 

gE , keV 59 122 166 279 392 662 835 1250 

)( ge E  1,03 1,00 1,05 0,99 1,04 1,02 0,93 1,00 

 
Таким образом, погрешность, вызванная зависимостью чувствительности CdZnTe-

детектора от энергии g-излучения (“ход с жесткостью”) составляет 7 %.  
Экспериментально определенная максимальная мощность дозы, при которой имеется 

практическая возможность реализовать указанный алгоритм коррекции с дополнительной 
погрешностью 10 %, составила 1 Гр/час. 

На рисунке 4 приведена структурная схема блока детектирования с цифровой 
корректировкой “хода с жесткостью”. Разработанный детектор по габаритам и выходным 
сигналам совместим с БДМГ-41. 
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Рис. 1. Структурная схема блока детектирования на основе CdZnTe 
 

При взаимодействии ионизирующих излучений с материалом детектора на его выходе 
появляются импульсы отрицательной полярности с амплитудой сигнала, пропорциональной 
поглощенной в кристалле энергии. Сигнал, снимаемый с кристалла детектора, поступает на 
предварительный зарядочувствительный усилитель. Далее сигнал усиливается в основном 
усилителе (ОУ) до напряжений, достаточных для работы АЦП и нормализатора импульсов. 
Однокристальная микро-ЭВМ и АЦП образуют анализатор спектра (в ядерной 
спектрометрии чаще применяется термин “многоканальный анализатор импульсов”) с 
последующей обработкой, для определения коэффициента изменения частоты импульсов на 
выходе блока детектирования, по алгоритму, описанному выше. Также на ОЭВМ поступают 
импульсы с нормализатора для определения скорости счета. ОЭВМ, в свою очередь, 
управляя счетчиком с переменным коэффициентом деления (СПКД), корректирует 
энергетическую зависимость чувствительности CdZnTe-детектора. С выхода счетчика 
скорректированные импульсы стандартной амплитуды, соответствующей уровням 
логического “0” и “1” используемой элементной базы поступают на узел интерфейса. Узел 
интерфейса преобразует указанные импульсы по длительности и амплитуде необходимой 
для работы канала АКРБ, который не соответствует современным стандартам передачи 
информации. Ввиду высокого эффективного атомного номера CdZnTe, на выходе основного 
усилителя (соответственно CdZnTe-детектора и предварительного усилителя) число 
зарегистрированных гамма-квантов больше для меньших значений энергии (см. 1 рис. 2).   

 
Рис. 2. Временная диаграмма работы блока детектирования на основе CdZnTe при 

измерении одинаковой мощности дозы для гамма-излучения различной энергии(для б 
энергия гамма-излучения меньше чем для а) 
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УДК 81.411                                                               к.т.н. Охрамович М.М. (ВІКНУ) 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ І МЕТОДИК, ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ 

КЕРУВАННЯ (МОДИФІКАЦІЇ) ВЛАСТИВОСТЯМИ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ 
МАТЕРІАЛІВ І ПРИЛАДІВ ТВЕРДОТІЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ 

 
У статті проводиться дослідження методів і методик, технологічних засобів керування 

(модифікації) властивостями напівпровідникових матеріалів і приладів твердотільної 
електроніки й оптоелектроніки з використанням іонізуючих випромінювань. 

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

 
В статье проводится исследование методов и методик, технологических средств 

управления (модификации) свойствами полупроводниковых материалов и приборов 
твердотельной электроники и оптоэлектроники с использованием ионизирующих излучений. 

Ключевые слова: быстрый электрон, нейтрон, гамма-квант, бинарные соединения, 
твердые растворы, твердотельный прибор. 

 
In the article the research of methods and techniques, technological control facilities (modification) 

properties of semiconductor materials and devices of solid-state electronics and optoelectronics with use of 
ionizing radiation is conducted. 

Keywords: fast electron, neutron, gamma quantum, binary connections, firm solutions, solid-state 
device. 

 
Вступ. Процес формування етапу сучасного розвитку приладів твердотільної 

електроніки характеризується використанням широкого переліку напівпровідникових 
матеріалів. У першу чергу це відноситься до оптоелектроніки, матеріалознавчу основу якої 
становлять бінарні сполуки груп А2В6, А3В5 і їхні тверді розчини. У дискретній і інтегральній 
твердотільній електроніці усе ще переважає кремній. Виробники таких матеріалів сьогодні 
не повною мірою можуть керувати їхніми властивостями, тому що володіють для цього 
обмеженими засобами. Легування домішками, термічна й польова обробка – ось перелік 
основних засобів керування структурними й електрофізичними властивостями 
напівпровідникових матеріалів і приладів на їхній основі.  Ці й подібні їм засоби здатні 
керувати не всіма параметрами виробів і в обмеженому діапазоні їх значень. У першу чергу, 
це відноситься, наприклад, до кінетичних і структурних параметрів матеріалів, коефіцієнтам 
переносу струму приладів з p-n-переходами, квантової ефективності випромінювачів, 
дозвільної здатності фотоприймачів. 

Аналіз останніх досліджень. За останні десятиріччя певна увага приділялася 
застосуванню у твердотільній електроніці мікрочастинок з високою енергією: швидких 
електронів і нейтронів, протонів, гамма-квантів. Розмаїтість природи таких мікрочастинок 
сама по собі говорить про широкий діапазон можливостей керування (модифікації) з їхньою 
допомогою параметрами виробів твердотільної електроніки. Однак упередження, 
обумовлене руйнуючим впливом таких мікрочастинок в умовах ядерного вибуху, небезпека 
їхніх потоків для операторів і пов'язані із цим проблеми використання генераторів - все це є 
факторами, що стримують розвиток цього науково-технічного напрямку. 

Радіаційна фізика й технологія твердих розчинів напівпровідникових сполук груп  
А2В6,  А3В5,  приладів на їхній основі,  а також виробів твердотільної мікроелектроніки й 
сенсорики сьогодні, на нашу думку, розроблені недостатньо. Це стосується питань 
модифікації за допомогою мікрочастинок з високою енергією структурних і оптичних 
властивостей напівпровідникових з'єднань, статичних і динамічних параметрів окремих 
мікросхем, ефективності фотоперетворювачів і ОКГ.  

Метою статті є дослідження методів і методик, технологічних засобів керування 
(модифікації) властивостями напівпровідникових матеріалів і приладів твердотільної 
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електроніки й оптоелектроніки з використанням іонізуючих випромінювань на основі 
дослідження фізичних процесів зміни електрофізичних властивостей і параметрів для 
збільшення радіаційної стійкості і надійності виробів. 

Виклад основного матеріалу. Опромінення монокристала швидкими нейтронами з 
енергією 5,14=nE МеВ приводить, як відзначено раніше, до дефектів Френкеля і ядерному 
(трансмутаційному) легуванню, а опромінення швидкими електронами з енергією 

5,4=eE МеВ і іонами з 100=iE  кеВ -  тільки до дефектів Френкеля.  Ступінь 
розупорядкування залежить від інтенсивності й дози опромінення. При певній кількості 
дефекти можуть викликати об'ємні зміни кристала, появу специфічних форм у вигляді пор і 
т.д. При русі швидкої частки в речовині виникає велике число вибитих з положення 
рівноваги й зміщених атомів (іонів) - каскадне розмноження дефектів (каскад зіткнень). 

Час створення й розвитку окремого каскаду становить ~ (10-14–10-13) с. Потім 
відбувається первинний етап релаксації опроміненого зразка, зокрема, спонтанна 
рекомбінація значної частки виниклих дефектів. Цей етап триває біля  (10-13-10-11) с. 
Вторинний етап: еволюція дефектів, що залишилися  після первинного етапу (їх називають 
стійкими дефектами). Цей етап контролюється процесом відпалу й супутньої йому дифузією 
й відбувається за час від декількох годин до декількох діб. 

Наведені фізичні умови використання ІВ при радіаційній модифікації біполярних, 
польових транзисторів, фотоперетворювачів та інтегральних мікросхем. Для бездрейфових 
транзисторів з однорідною досить товстою базою при наявності тільки об'ємних змін вираз, 
що описує зміну при опроміненні статичного коефіцієнта передачі струму в схемі із 
загальним емітером 
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де tK  - відповідає матеріалу й рівню інжекції в базі транзистора; 

021Еh  - величина 

Еh21  до опромінення. 

Залежно від області застосування транзисторів, поряд з коефіцієнтом передачі струму 
Эh21  при опроміненні необхідно враховувати зміну й інші параметри: збільшення напруги 

насичення колектор-емітер 
насКЕU ;  зменшення модуля коефіцієнта передачі струму на 

високій частоті Еh21  й збільшення коефіцієнта шуму ШK . Зміна параметрів транзисторів 

при опроміненні добре узгоджується із сучасними поданнями про механізми їхніх 
радіаційних ушкоджень і може бути розрахунковим методом прогнозовано з урахуванням 
зміни електрофізичних параметрів ( mt ,,n ) у відповідних областях транзисторної структури. 

Наведені умови забезпечення радіаційної стійкості при виготовленні потужних та НВЧ 
біполярних транзисторів. 

Однієї з основних причин,  що викликають зміну параметрів приладів з МОН-
структурою при впливі іонізуючих випромінювань, є створення позитивного просторового 
заряду в шарі діелектрика, що модулює провідність каналу польового транзистора.  

Проблема підвищення радіаційної стійкості МДН-транзисторів може бути вирішена на 
основі вибору відповідних діелектричних покриттів і додаткового легування компенсуючими 
домішками (Cr, Pt і ін.). 

Головною причиною деградації параметрів фотоперетворювачів є зменшення часу 
життя неосновних носіїв струму t  й, як наслідок, дифузійної довжини неосновних носіїв 
струму L. У свою чергу, зниження t  й L обумовлено введенням у заборонену зону 
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напівпровідникового матеріалу фотоперетворювача «глибоких» рівнів радіаційних дефектів, 
що є ефективними центрами рекомбінації неосновних носіїв струму. 

Вибір і кількість параметрів, по яких оцінюється радіаційна стійкість ІМС, залежить від 
функціонального призначення ІМС у радіоелектронній системі. ІМС є складною 
неоднорідною системою, що включає в себе матеріали з металевими, діелектричними й 
напівпровідниковими властивостями. 

Оскільки найбільш істотні зміни при опроміненні ІМС випробовують параметри 
напівпровідникових елементів, основна увага при розробці ІМС із підвищеною радіаційною 
стійкістю приділяється насамперед підвищенню радіаційної стійкості цих елементів. 

Розробка радіаційно-стійких напівпровідникових приладів і мікросхем у загальному є 
компромісним завданням, тому що досягти високої радіаційної стійкості можна, як правило, 
тільки за умови зниження норм на певні електричні характеристики приладів, які у свою 
чергу регламентовані умовами застосування.  

З метою дослідження результатів радіаційної модифікації розглядались методи 
вимірювання параметрів об'єктів. Методики застосування пристосовані до умов 
виготовлення та опромінення виробів. Особливий інтерес для матеріалів електронної техніки 
представляє можливість визначення електрично пасивних домішок. Тому у статті розглянуто 
застосування методики визначення в матеріалах кількості кисню. 

В основу методу покладена ядерна реакція ( ) Npn 1616 ,0 , що протікає при опроміненні 
аналізованого зразка швидкими нейтронами з енергією 14,5 МеВ. При розпаді радіоізотопу, 
що N16  утворився (період напіврозпаду 7, 14 с), відбувається випущення електронів і 
гамма-квантів високої енергії. Це дозволяє проводити ідентифікацію N16  в присутності 
інших радіоізотопів. Вміст кисню визначають порівнянням активності аналізованого й  
еталонного зразків. 

Для дослідження однорідності складу об’єктів як по об’єму,  так і по поверхні 
використовувався масспектрометр типу МС-7201М, призначений для якісного хімічного й 
кількісного ізотопного аналізу складу поверхні металів, напівпровідників, діелектриків, 
тонких плівок і т.п. 

Метод масспектроскопії вторинних іонів (МСВІ) заснований на явищі вторинної іонної 
емісії. Воно полягає у вибиванні прискореними до енергії  1-15 кеВ іонами (як правило, 
інертних газів) вторинних часток, що характеризують склад досліджуваного зразка. Режим 
вибирався таким чином, щоб пошарове руйнування становило величину порядку 50 Å. 
Чутливість аналізу домішок становила 10-2 – 10-3 відн.  %. 

Електрофізичні характеристики напівпровідникових матеріалів досліджувались 
методами Холу та їх температурної залежності. Це дозволило з достатньою вірогідністю 
здобути інформацію щодо енергетичних рівнів,  а з ними –  класифікацію типів домішок і 
радіаційних дефектів. Розподіл домішок і дефектів в об’ємі зразків досліджували цими 
методами шляхом хімічного стравлювання шарів матеріалу. 

При дослідженні застосовується методика використання методу лазерної фазометрії 
для діагностики електрофізичних параметрів об’єктів до і після модифікації.  

Лазерні методи діагностики оптичних властивостей напівпровідникових кристалів 
засновані на вимірі результату взаємодії з ними електромагнітної хвилі. Її поводження в 
речовині описується двома оптичними постійними: показником переломлення )(wn  (фазова 
константа) і показником поглинання )(wk  (амплітудна константа), що характеризують дану 
речовину: 
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де E , w , x  – напруженість електричного поля, циклічна частота коливань і прохідний 
шлях електромагнітної хвилі, відповідно. 

У результаті взаємодії з речовиною відбувається зміна фази на величину jD : 
 

nxnx
c

D
l
p=Dw=jD 2 ,                                                  (7) 

 
де l  – довжина хвилі випромінювання.  
Таким чином,  вимірюючи зміну фази )(tjD  згідно (7) при імпульсному збудженні 

напівпровідникового кристала, можна визначити nD , а отже, і абсолютне значення 
нерівноважної концентрації носіїв заряду й час життя t  (при відомому рівні порушення 

0E , j ).  
Дослідження фізичних процесів і методів радіаційної модифікації 

напівпровідникових матеріалів. Створені моделі процесів впливу ІВ на електрофізичні 
властивості матеріалів. В моделі процесів радіаційної зміни електричних властивостей 
визначено, що концентрація вільних носіїв зарядів, наприклад, електронів, змінюється при 
опроміненні дозою Ф у такий спосіб: 
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де n0, n – концентрація електронів до й після опромінення, відповідно; Ki – швидкість 

введення дефектів i-го типу;  EF – положення рівня Фермі; Ei – енергетичний рівень дефекту 
i-го типу; gi – спіновий фактор виродження. 

Під дією опромінення змінюється рухливість носіїв заряду: 
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де PIPD mmm ,,  - складові рухливості, обумовлені розсіюванням носіїв на радіаційних 

дефектах, іонізованих хімічних домішках, оптичних коливаннях ґрати, відповідно. 
Особливо чутливим параметром до дії опромінення в напівпровідникових матеріалах є 

час життя носіїв заряду.  Для аналізу цього питання вводиться коефіцієнт радіаційної зміни 
часу життя носіїв заряду Kτ: 
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де τ, τопр. – час життя носіїв заряду до й після опромінення, відповідно. 
Коефіцієнт Кτ визначається багатьма факторами, у тому числі швидкістю введення 

рекомбінаційних центрів, їхньою ефективністю й перетином захвата носіїв заряду.  
Моделі процесів радіаційної зміни структурних властивостей засновані на теорії 

кластерного дефектоутворення. За допомогою таких моделей аналізуються механізми 
радіаційної зміни електрофізичних властивостей кремнію, бінарних сполук груп А2В6, А3В5 
та їх твердих розчинів при опроміненні швидкими електронами і нейтронами, гамма-
квантами. 

Об’ємні монокристали та епітаксійні шари кремнію. Як у масивних зразках, так і в 
епітаксійних шарах кремнію зміни електропровідності при нейтронному, електронному 
опроміненні високих енергій обумовлено переважно утворенням розупорядкованих 
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областей, а при гамма-опроміненні - асоціацією домішок із точковими дефектами. У всіх 
випадках при відпалі до 723 К відбувається майже повне відновлення питомого опору. 

Вивчалися два типи систем шар-підкладка. Перша являла собою n-p-перехід: 
епітаксійний шар кремнію товщиною 16.10-6 м, легований фосфором до питомого опору 
4,5.10-2 Ом.м, на підкладці із кремнію, легованої бором до питомого опору 1.10-1 Ом.м. У 
другій використовувався р-шар кремнію товщиною 20.10-6 м, легований бором до питомого 
опору 3,0.10-2 Ом.м, на легованій бором  р+-підкладці з питомим опором 5.10-5 Ом.м. 

Опромінення шарів кремнію гамма-квантами дозами до 2.1022 м-2 збільшує 
концентрацію носіїв заряду в порівнянні з вихідними значеннями. Даний ефект можна 
пояснити переходом атомів домішки в електрично активний стан. У кремнієвих системах 
типу р-р+, крім цього, спостерігаються «розмиття» профілю розподілу носіїв заряду по 
глибині шару й зсув електричної границі між шаром і підкладкою у високоомну область. 

Опромінення шарів кремнію електронами з енергіями 2,3  і 3,0  МеВ до дози 1.1020 м-2 
незначно збільшує концентрацію носіїв заряду за рахунок переходу атомів домішки в 
активний стан.  Після дози 1.1020 м-2 спостерігається зменшення концентрації носіїв заряду. 
Швидкість їхнього виведення в шарах залежить від її вихідного значення, концентрації й 
виду легуючої домішки, типу підкладки. Її величина вище, ніж в об'ємних монокристалах 
кремнію. 

Опромінення електронами, починаючи з дози 1.1020 м-2, зменшує рухливість носіїв 
заряду. Відносні зміни цього параметра по абсолютній величині менше, ніж зміна їхньої 
концентрації. 

У системах n-p-типу при опроміненні електронами на профілі розподілу питомого 
опору по глибині шару виникає високоомна ділянка, вид і положення якої залежать від дози 
опромінення. 

Бінарні сполуки А3В5. Удосконалена радіаційна технологія напівпровідникових сполук 
типів А2В6 і А3В5.  Основна увага приділена найбільш популярним матеріалам –  арсеніду й 
фосфіду галію. Шари GaAs  виготовляли методом рідкофазової епітаксії (РФЕ) в полі гамма-
випромінювання й без нього. Такі шари потім опромінювалися швидкими електронами й 
нейтронами. Методика опромінення й вивчення властивостей шарів описані раніше. 
Опромінення гамма-квантами в процесі епітаксії шарів забезпечує більш рівноважні умови 
кристалізації й збільшує внесок тангенціальної складової швидкості росту. 

У шарах, отриманих без гамма-випромінювання, спостерігається більш складна 
залежність зміни електричних і люмінесцентних параметрів від дози опромінення. Це можна 
пояснити складним складом домішок,  по-різному взаємодіючих з радіаційними дефектами.  
Прогнозування властивостей таких шарів і застосування їх у виробах, що піддаються дії 
радіації, що припадає, істотно утрудняється.  

Аналіз основних параметрів шарів до й після опромінення різними дозами нейтронів 
показує,  що при малих дозах опромінення (до 1015 см-2) і високій початковій концентрації 
вільних носіїв заряду в шарах їх електрофізичні характеристики поліпшуються: зменшується 
концентрація й зростає рухливість носіїв заряду. При цьому ступінь їхньої зміни не залежить 
від типу легуючої домішки. При більших дозах опромінення спостерігається компенсація 
матеріалу шару радіаційними дефектами. Це проявляється в зменшенні концентрації носіїв 
заряду і їхній рухливості й зростанні питомого опору шаруючи. Зміна параметрів шару тут 
не залежить від типу легуючої домішки. 

Дослідження впливу ІВ на фосфід галлія дало схожі результати. 
Монокристали твердого розчину CdxHg1-xTe (КРТ). Дослідження кристалів КРТ 

показало, що вони по своєму хімічному й фазовому складу є істотно неоднорідними, їхній 
структурі властиві значні недосконалості. 

Радіаційна обробка швидкими електронами викликає, очевидно, утворення радіаційних 
дефектів донорного типу, внаслідок чого концентрація електронів збільшується. Побічно про 
це свідчить зменшення постійної Холу при збільшенні дози електронів. 
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Дослідження впливу швидких нейтронів показало, що в інтервалі використаних 
значень доз величини електричної провідності, постійної Холу й холлівської провідності 
монотонно зменшуються. Характер зміни електрофізичних параметрів подібний їхній зміні 
при опроміненні швидкими електронами дозами більшими, ніж 1015 см-2. Ці зміни можна 
пояснити так само, як зміна параметрів при електронному опроміненні. 

Висновки. Аналіз результатів показує, що основним результатом впливу іонізуючого 
випромінювання на CdxHg1-хTe є збільшення концентрації електронів: 

при низькоенергетичному опроміненні збільшення концентрації електронів 
відбувається за рахунок збільшення концентрації пар Френкеля; 

при високоенергетичному опроміненні – за рахунок появи некомпенсованих 
однократно заряджених міжвузловинних атомів ртуті. У першому випадку дефекти, як 
правило, стійкі при відносно низьких температурах і не викликають змін механізму 
розсіювання у вихідному матеріалі. У другому випадку температурна стійкість дефектів 
значно вище. Радіаційні методи та засоби керування (модифікації) параметрів приладів 
твердотільної електроніки можуть стати ефективним важелем прогресу у цій галузі. 
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АНАЛІЗ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ПАРАМЕТРАМИ ВТОРИННИХ ДЖЕРЕЛ  
ЖИВЛЕННЯ З ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ ПЕРЕХІДНОГО ПРОЦЕСУ  

РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ОЗБРОЄННЯ  
 

У статті розглядається зв'язок параметрів вторинних джерел живлення з показниками 
перехідного процесу. Вдосконалення контролю технічного стану вторинних джерел живлення. 

Ключові слова:контрольний параметр,перехідний процес. 
 
В статье розсматривается связь параметров вторичних источноков питания и 

показателей переходного процесса. Совершенствование контроля технического состояния 
вторичных источников питания. 

Ключевые слова:контрольный параметр, переходный процесс. 
 
In the article the communication of parameters of secondary power supplies and transient 

indicators is considered. Improvement of control of technical condition of secondary power supplies. 
Keywords: control parameter, transient. 

 
Вступ: Однієї з найважливіших завдань, які стоять перед Збройними Силами України є 

підтримка високої боєздатності військ. У радіоелектронних зразках озброєння особливе 
місце займають сучасні вторинні джерела живлення із широтно-імпульсною модуляцією, які 
мають ряд переваг перед існуючими. Контроль технічного стану вторинних джерел 
живлення залишається малоефективним. Цим і визначається важливість і необхідність 
застосування нових підходів для контролю технічного стану вторинних джерел живлення 
зразків озброєння. 

Основна частина: Технічний стан вторинних джерел живлення радіоелектронних 
засобів озброєння, характеризується основним параметром Uном при динамічному 
навантаженні, яке змінюється від верхнього припустимого значення навантаження Rнв до 
нижнього припустимого значення навантаження Rнн. Для достовірної оцінки технічного 
стану вторинних джерел живлення (ВДЖ) використовуються показники якості перехідного 
процесу (ПП). 

Велика кількість параметрів контролю ПП при визначенні працездатності ВДЖ і 
складність їх виміру дозволяють затверджувати, що для забезпечення виміру параметрів 
контролю перехідного процесу ВДЖ потрібне велика кількість вимірювальної апаратури з 
відповідними динамічними й частотними діапазонами й численний кваліфікований персонал. 
Ця обставина збільшує час і вартість контролю ВДЖ. Отже, для контролю технічного стану 
ВДЖ необхідне використання таких параметрів контролю ПП, які дозволили б скоротити 
вартість і час контролю за рахунок автоматизації контролю й скорочення числа параметрів 
контролю ПП без втрати вірогідності. До таких контрольованих параметрів контролю ПП 
ставляться Uном при tі ном або tі при Uном=Uуст. 

Між показниками якості ПП існує кореляційний зв'язок. Головною причиною цього 
зв'язку є те, що значення всіх показників якості ПП визначаються загальної для них 
передатною функцією еквівалентної САУ, яка залежить від динамічних властивостей 
складених елементів і від значення їх параметрів. Якщо виміряти значення необхідної 
кількості показників якості ПП,  то можна вказати область,  у якій будуть перебувати 
значення інших показників якості, тобто вид ПП. При цьому під загальними елементами слід 
розуміти як елементи прямого ланцюга, так і елементи ланцюга зворотному зв'язка (ЗЗ). 

Вибір показників якості ПП у якості контрольного параметра (КП) проводиться з 
погляду найбільшої інформативності; максимального коефіцієнта кореляції з іншими 
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параметрами; простоти виміру при контролі; найменшого числа вимірюваних КП при 
заданій вірогідності. 

Підхід до аналізу й вибору КП із показників якості ПП розглянемо на прикладі 
послідовного коливального контуру, передатна функція якого має 

вигляд:
1ξ2

1)( 22 ++
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TppT
pK , де 
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2

ξ  – відносний коефіцієнт загасання, 

ω/1== LCT  - відповідна до постійна часу ланцюга, ωσ jp +=  - комплексна змінна 
зображення функції. 

Аналітичне вираження для перехідної функції коливальної ланки має вигляд:  
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При цьому півперіод коливань 
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Комплексна передатна функція розглянутого коливального контуру в алгебраїчній 
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У якості КП можуть бути використані наступні показники якості ПП: 
1) час установлення ty; 
2) час регулювання tр при помилці a = 0,05 • Yycт; 
3) пере регулювання s = DY/Yycт; 
4) відстань між двома точками перетинання вихідної величної рівня, рівного значенню, 

що встановився, – півперіод коливань D, або зворотна величина – частота коливань 
D

=
2
1f  . 

Заданими параметрами для послідовного коливального контуру є значення елементів 
системи R, C, L. Відносний коефіцієнт загасання x і постійна часу ланцюга Т будуть 
виступати як проміжні змінні. Для побудови залежності зміни кожного показника якості ПП 
від наведених параметрів проведемо дослідження при різних значеннях R, C і L: 

R=1; 1,5; 2; 2,5; 3[Oм], 
C=1; 2; 3; 4;5 [мкФ],      (2) 

L=10; 15; 20; 25; 30 [мкГн]. 
Обмеження на діапазон зміни параметрів коливального контуру обумовлені 

можливістю практичного виміру цих ПК. Графік ПП при зміні параметрів коливального 
контуру (2) зображений на мал. 1. 

З рис. 1 видно, що зміна електричних параметрів системи впливає на відносний 
коефіцієнт загасання x, величину постійної часу ланцюга Т та показників якості ПП.  
Символічно це можна записати наступним, образом: 

RÞxÞ ty, tр¯, s¯, D, 
CÞx, TÞty, tр», s¯, D,      (3) 

LÞx¯, TÞty, tр , s, D. 
Вибір КП із числа показників якості ПП слід проводити відповідно наступним 

основним вимогам: інформативність, величина коефіцієнта кореляції з іншими параметрами 
й можливість практичного виміру. Розглянемо ці вимоги. 
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Найбільшу інформативність має той КП, у якого сама більша швидкість зміни при зміні 

параметрів коливального контуру (2). Крім того, інформативний КП повинен 
характеризувати форму ПП. Для порівняння КП, що мають різну розмірність, їх слід 
привести до єдиної відносної системи вирахування (рис. 2). Із цього малюнка видно, що 
найбільшим трендом у цілому має пере регулювання s. 

Зміна опору коливального контуру 
R2= 1,5 [Ом]; R3=2[OM]; R4= 2,5 [Ом]; R5=3[OM]. 

Зміна ємності коливального контуру 
З1=1[мкФ]; З2=2[мкФ]; З3=3[мкФ]; З4=4[мкФ]; З5=5[мкФ]. 

Зміна індуктивності коливального контуру 
L1=10[мкГн]; L2=15[мкГн]; L3=20[мкГн]; L4=25[мкГн]; L5=30[мкГн]. 
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L1 = 10 [мкГн]; 
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Рис. 2. Вид ПП у відносній системі вирахування 
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З виразу (3) і рис.2 видно, що по окремо взятому КП не можна однозначно судити про 

значення електричних параметрів схеми, тобто один ПК не характеризує весь ПП. Крім того, 
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з рис. 2 видно, що при фіксованому часі встановлення, регулювання, перерегулювання або 
іншому КП, перехідний процес може мати різний вигляд. Тому в якості КП необхідно 
використовувати більшу кількість КП, ніж один показник якості. 

Ступінь лінійного зв'язку між показниками якості ПП під час зміні параметрів R, С и L 
визначається коефіцієнтом кореляції. Чим ближче до одиниці модуль коефіцієнта кореляції, 
тем точніше представлення однієї випадкової величини через іншу. 

З метою визначення ступені зв'язки між КП і вибору на підставі цього КП, розрахуємо 
коефіцієнт кореляції між часом установлення ty, півперіодом коливань D і перерегулюванням 
при зміні параметрів R, С и L (2). 

Для розв'язку цього завдання був поставлений машинний експеримент із метою 
моделювання ПП розглянутого коливального контуру. У результаті моделювання був 
отриманий первісний статистичний матеріал обсягом 1331 значень кожного показника якості 
ПП. На підставі двовимірної вибірки був розрахований вибірковий коефіцієнт кореляції вr  
по формулі: 
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среднеквадратические відхилення. 
На основі обробки експериментальних даних були отримані наступні значення 

коефіцієнтів кореляції: 
 між часом установлення ty і півперіодом коливань D: 75,0,у

=Dtr ; 

 між півперіодом коливань D і перерегулюванням s: 11,0σ, -=Dr ; 
 між перерегулюванням s і часом установлення ty : 14,0σ,у

-=tr  
Висновки: Особлива увага приділяється підвищенню завадостійкості систем 

контролю. Для цього, насамперед, застосовують надійне екранування сполучних ліній між 
вторинним джерелом живлення і вимірювальними елементами системи контролю. По 
можливості прагнуть підвищити рівень сигналів щодо шумів. 

Розвиток системи контролю має стійкі тенденції, що й сформували напрямки, по яких 
здійснюється їхнє вдосконалювання. Основними напрямками слід вважати: 

збільшення повноти контролю; 
зменшення числа контрольованих параметрів при одержанні максимуму інформації про 

технічний стан вторинного джерела живлення; 
скорочення габаритів і вартості системи контролю; 
зниження вимог до обслуговуючого персоналу; 
уніфікація всіх функціональних вузлів і блоків системи контролю; 
широке використання мікропроцесорів. 
Таким чином, основними напрямками вдосконалювання існуючих систем контролю 

вторинних джерел живлення є використання динамічного режиму й скорочення числа 
вимірюваних параметрів, що дає можливість системі контролю технічного стану визначати 
працездатність вторинних джерел живлення із заданою вірогідністю контролю при 
мінімальній вартості.  З проведених іследувань видно,  що для контролю технічного стану 
ВИП досить вимірювати один з показників якості ПП при іншому фиксированом,  зокрема 
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U н при tі ном або tі при U ном =U  уст. Таким чином, для контролю технічного стану 
вторинних джерел живлення досить вимірювати один показник якості. 
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УДК 681.51(045)                                                                     к.т.н., доц. Пепа Ю.В. (НАУ) 
 

АЛГОРИТМИ ПЛАНУВАННЯ РУХУ РОБОТОРИЗОВАНОГО МОБІЛЬНОГО 
ЗАСОБУ НА МІСЦЕВОСТІ ЗІ СКЛАДНИМ РЕЛЬЄФОМ 

 
У роботі показана можливість створення алгоритму планування руху мобільного засобу з 

урахуванням складного рельєфу місцевості і за наявності перешкод, а також розроблено 
алгоритм подолання перешкоди роботом. 

Ключові слова: мобільний робот, перешкода, траєкторія, рельєф місцевості, вектор 
положення, алгоритм. 

 
В работе показана возможность создания алгоритма планирования движения мобильного 

средства с учетом сложного рельефа местности и при наличии препятствий, а также 
разработан алгоритм преодоления препятствия роботом. 

Ключевые слова: мобильный робот, препятствие, траектория, рельеф местности, вектор 
положения, алгоритм. 

 
The article shows the possibility of creating an algorithm of motion planning for mobile means of 

the complexity the terrain and presence of obstacles, and algorithm to overcome the obstacles of robot are 
developed. 

Keywords: mobile robot, obstacle, trajectory, terrain, vector position, algorithm. 
 
Вступ. Відомо, що самостійне пересування мобільного транспортного засобу на 

місцевості зі складним рельєфом неможливе без постійного аналізу інформації про 
навколишнє середовище, в якому відбувається рух транспортного засобу. Мобільний 
транспортний засіб, що оснащений сенсорами для аналізу інформації про навколишнє 
середовище та про місцевість, в якій відбувається його пересування – є мобільним роботом 
(МР)  [1].  Автономний МР повинен виконувати певні задачі,  а також взаємодіяти з 
навколишнім середовищем в процесі як руху,  так і виконання покладеного на нього 
завдання. 

Постановка проблеми. Для безпечного пересування МР зі стартової позиції до точки 
призначення необхідно оперативно вирішувати складні задачі [2]: прокладання маршруту 
впродовж всього часу пересування МР, розраховувати безпечні відстані до перешкод, 
здійснювати маневрування в зоні перешкод, планувати обхід перешкод в процесі руху 
вздовж заданої траєкторії. 

Для вирішення задач планування траєкторії [3] та маневрування в зоні перешкод 
необхідно розв’язати послідовно декілька локальних задач з урахуванням особливостей 
самого робота та конфігурації перешкоди і покласти виконання цих задач на процесор 
обробки сенсорної та візуальної інформації робота. 

Аналіз останніх досліджень чи публікацій. В роботі [1]  запропоновані адаптивні 
алгоритми, що мають ефективність на певних типових перешкодах. В [2] показана 
можливість розробки інтелектуальних систем керування транспортними роботоризованими 
засобами та маніпуляційними робототехнічними засобами на основі інформації про 
навколишнє середовище, що не враховують динаміку зміни інформації про середовище та 
власне про стан самого робота. Тому актуальність розробки перспективних нових алгоритмів 
подолання перешкод роботом та планування траєкторії руху МР вздовж заданої траєкторії з 
можливістю ідентифікації перешкоди та її обходу є необхідним і перспективним напрямком 
наукових досліджень. 

Мета роботи – розробити алгоритм планування траєкторії руху МР вздовж заданого 
маршруту та алгоритм маневрування робота поблизу перешкоди. 

Основна частина. Розглянемо алгоритм роботи МР, який потребує лише завдання 
однієї початкової точки відліку від якої в подальшому будуть розраховуватися наступні 
еквідистантні траєкторії руху. 
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Нехай у МР закладена початкова і кінцева точки майбутньої траєкторії руху для 
виконання покладеного на нього завдання.  Тоді робот оперуючи координатами будує 
найкоротший шлях (траєкторію) свого руху. Базову траєкторію можна задати в декартовій 
системі координат iOx  як послідовність точок s

ix  (де rs ,1=  –  кількість точок;  2,1=i  – 
індекси осей координат) на еквідистантних ділянках траєкторії. Необхідно визначити 
наступні декартові координати s

ix~  вздовж заданої траєкторії до яких буде рухатися МР з 

початкової точки. Для цього необхідно вирахувати вектор зміщення s
id
r

, який з’єднує точки 
s
ix  та s

ix~ . 
Вирішити цю задачу можна шляхом введення додаткової рухомої системи координат 

[3] i
szA  (де s  – індекс точки початку наступної еквідистантної ділянки; i  – індекс осі), яку 

прив’язати безпосередньо до МР та пов’язати її з базовою траєкторією, з початком в точках 
s
ix  (рис. 1). 
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Рис. 1. Зв’язок рухомої системи координат з базовою траєкторією руху МР 

 
Як видно з рис. 1, МР не може миттєво приступити до виконання запланованого 

завдання (рух з точки 0A  до точки sA ), а попередньо має подолати шлях від точки 
увімкнення живлення (точка O ) до стартової позиції (точка 0A ), вектори пx  та п

~x . 

Матриця переходу від нерухомої системи координат iOx  до рухомої i
sZA  має вигляд: 
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s
ik nn
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21

21= , 

де напрямні косинуси осей s
im , s

in  обчислюються за формулами: 
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Вектор зміщення s
id
r

 в початковій точці базової траєкторії визначається відомими 

координатами точок s
ix  та s

ix~ : 
111 ~
iii xx -=d .       (2) 

Після підстановки в приведені формули для визначення матриці переходу s
ika  значень 

декартових координат двох перших точок базової траєкторії 1
ix , 2

ix  вираховуються 

координати 1
iz  початкової точки еквідистантної траєкторії в системі координат izA1 : 

( ) 11111 ~
kikkkiki axxaz d=-= .     (3) 

Розрахунок значень координат 1
iz  у відповідності до визначення еквідистантної 

траєкторії повинні бути сталими в системі координат i
szA . Таким чином, 1

i
s
i zz = . 

Визначивши для першої точки вектор зміщення s
id
r

 та координати 1
iz , можна 

послідовно знайти декартові координати s
ix~  для всіх r  точок базової траєкторії: 

1~
i

s
ik

s
k

s
i zaxx += ,     (4) 

де s
kx  розраховуються у відповідності з розглянутим алгоритмом. 

Алгоритм містить наступні етапи: 
1. Формування базової траєкторії. На цьому етапі оператор відповідно до реалізованого 

методу програмування руху МР задає необхідну інформацію для розрахунку траєкторії руху, 
яка характеризується набором r  точок. Кожна точка визначена значеннями координат 
положення МР у просторі. Таким чином, в програмі керування міститься послідовність 
декартових координат s

ix  і ейлеревих кутів l
ij , причому rl ,1= ; 2,1=i . 

2. Обчислення координат початкової точки еквідистантної траєкторії в рухомій системі 
координат. Далі оператор повинен ввести декартові координати точки стартової позиції 1~

ix  – 

точки початку еквідистантної траєкторії. Значення декартових координат 1~
ix , 1

ix , 2
ix , 

відповідно до формул (1) - (3), повністю визначають значення 1
iz , що характеризують 

положення початкової точки еквідистантної траєкторії в рухомій системі координат izA1  
МР. 

3. Переміщення МР вздовж обчисленої траєкторії. 
4. Визначення траєкторних похибок «знесення» МР з обчисленої на попередньому 

кроці переміщення наступної еквідистантної траєкторії відповідно 
до [4]. 

5. Вирахування положення точки, що лежить на еквідистантній траєкторії з 
урахуванням похибок «знесення» МР та організація їх «списування» [4] на цьому кроці після 
відпрацювання внесених поправок системою приводів МР [5]. 

6. Генерація вектора положення наступної точки еквідистантної траєкторії. Положення 
зміщеної точки визначається з (4), після чого рішення оберненої кінематичної задачі, а потім 
реалізується перехід до узагальнених координат МР, аналогічно до попереднього алгоритму. 

Потім етапи з 3 по 6 повторюються до закінчення виконання поставленої задачі МР в 
кінцевій точці траєкторії. 

Розглянемо випадок переміщення МР вздовж стіни, що розташована праворуч від 
колісної пари робота (рис. 2). В цьому випадку важливим є дотримання безпечної відстані 
між правим бортом МР та стіною для уникнення зіткнення. На правому боці містяться два 
ультразвукові датчики для вимірювання відстані до перешкоди (рис. 2). Кожен з них вимірює 
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поточне значення відстані до стіни 1
kl  та 2

kl , де k  – кількість опитувань датчиків в процесі 
руху МР з моменту визначення перешкоди до моменту її подолання. 

 

1
kl

2
kl

 
Рис. 2. Переміщення МР вздовж стіни 

 
Тоді в декартовій системі координат потрібно постійно вирішувати наступну систему 

рівнянь: 
( )
( )ïî

ï
í
ì

=

=

mm

mm

,~
;

2

1

bla

bla

kk

kk
     (5) 

де mb , mb
~

 – безпечна та поточна відстані до стіни від правого борту МР; ka  – напрямні 
косинуси нормалі до грані стіни; m  – індекси граней стіни (можуть приймати значення 

3,2,1=m ). 
Для однієї з координат можна записати: 

( ) mm
D=D bxa

k
k

1 ;     (6) 

( ) mm
D=D bxa

k
k

~2 ,     (7) 

де 1
k

xD  та 2
k

xD  – зміщення декартової координати x , яку вимірюють обидва датчики 

МР, причому mmm -=D bbb ~
 – мінімальна безпечна відстань між бортом робота та 

перешкодою. 
У випадку поточного «знесення» МР із заданої траєкторії необхідно вносити 

поправочні коефіцієнти, які дозволяють підвищити точність наведення робота на 
розраховану траєкторію [5]. 

Для координати x : 
1~

kkk xxx mmm -=d ; 

( )mm d= kk xac , 

де kxmd  – похибка вимірювання, що з’являється за рахунок «знесення» МР; mc  – 
поправочні коефіцієнти для координати x . 

Поправочні коефіцієнти розраховуються після проходження МР кожної еквідистантної 
ділянки траєкторії. Тоді алгоритм визначення перешкоди МР та уникнення зіткнення з нею 
буде таким: 

1. Визначення в полі зору першого датчика перешкоди (відстань 1
kl ). 

2. Перевірка виконання умови (6). 
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3.  Етапи 1  та 2  повторюються до моменту визначення в полі зору другого датчика 
перешкоди (відстань 2

kl ). 
4. Перевірка виконання умов (6) та (7). 
5. Вимірювання нових значень 1

kl  та 2
kl . 

6. Сумісне рішення системи рівнянь (5). 
7. Обчислення поправочних коефіцієнтів mc . 
8. Виконання етапу 4. 
9. Повернення до етапу 5. 
Вихід з алгоритму відбувається після виходу з поля зору датчиків перешкоди. 
Висновки. Алгоритми дозволяють вирішувати задачі маневрування МР на територіях 

зі складним рельєфом місцевості та в умовах «тісного» контакту з перешкодами по одному 
чи обох бортах робота. 

Запропоновані алгоритми не враховують можливі перекоси перешкоди, вітрові 
навантаження і повороти окремих частин перешкоди. Для вирішення цієї проблеми 
необхідно збільшити кількість датчиків на борту МР для збільшення кількості точок 
контрольних замірів відстаней до окремих частин перешкоди. 
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МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДВИГУНІВ АВТОМОБІЛЬНИХ 

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
 
У статті представлено методику визначення переліку мастильних матеріалів для 

проведення технічного обслуговування двигунів автомобільних транспортних засобів яка 
дозволяє встановити основні етапи оцінки сумісності моторної оливи з трибосистемами 
двигуна внутрішнього згоряння та базується на теорії системного аналізу і передбачає для 
вирішення поставлених завдань використання теорії подоби та моделювання. 

Ключові слова: двигун внутрішнього згорання, моторна олива, надійність, методика, 
ресурс. 

 
В статье представлена методика определения перечня смазочных материалов для 

проведения технического обслуживания двигателей автомобильных транспортных средст, 
которая позволяет установить основные этапы оценки совместимости масла из 
трибосистемами двигателя внутреннего сгорания и базируется на теории системного анализа 
и предусматривает для решения поставленных заданий использование теории подобия и 
моделирования. 

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, масло для двигателей, надежность, 
методика, ресурс. 

 
The article describes the technique of determination of lubricating oils for carrying out technical 

maintenance of vehicle engines. The technique enables to define main stages of evaluation of 
compatibility of motor oil with tribosystems of internal combustion engines. The authors prove that the 
technique being described is based on the theory of system analysis and requires application of the 
similarity and modeling theory for solving the assigned tasks. 

Keywords: internal combustion engine, motor oil, reliability, technique, resource.  
 
Вступ. Підвищення надійності автомобілів, зниження витрат на їх утримання 

складають одну із складних проблем. Вирішення цієї проблеми забезпечується 
автомобільною промисловістю з одного боку, за рахунок випуску автомобілів нових 
конструкцій, що володіють більшою експлуатаційною надійністю і технологічністю 
(ремонтопридатністю), з іншої сторони рішення цієї проблеми забезпечується засобами 
технічної експлуатації.  

На всіх етапах виготовлення та експлуатації двигуна внутрішнього згоряння інженери 
намагаються оптимізувати процеси параметрів тертя і зносу в залежності від заданих умов. 
Це приводить до зниження енергетичних і матеріальних витрат, а отже до підвищення 
економічного ефекту. 

Моторна олива в двигуні є конструктивним елементом, який впливає на ресурс його 
роботи. Кожному типу автомобільних двигунів, що характеризується своїми конструктивно-
технологічними особливостями, повинний відповідати свій тип моторної оливи, що 
характеризується якістю або групою експлуатації. 

Загально прийнято,  що моторну оливу підбирають для двигуна по групі експлуатації,  
що встановлюють за результатами моторних повнорозмірних випробувань на еталонних 
двигунах. Експлуатаційні показники, що отримані при випробуваннях на еталонних 
двигунах, відповідають тільки цим типам двигунів і не можуть служити повною підставою 
для рекомендації цієї оливи будь-якому іншому двигуну, тому що останній виконаний з 
використанням інших матеріалів, а умови експлуатації його більш жорсткі, тобто високі 
значення коефіцієнтів «жорсткості» та сортності. 

Аналіз літературних джерел [1; 2] показує, що методики визначення переліку 
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експлуатаційних матеріалів для проведення технічного обслуговування двигунів, заснованої 
на послідовних етапах раціонального циклу випробувань відсутні, хоча існують аналітичні 
методики вибору моторних олив по «жорсткості» їх роботи або сортності. Однак ці методики 
або не відображають фізичну картину працездатності моторних олив у автомобільних 
двигунах, або пов'язані з дорогими і довгостроковими експлуатаційними випробуваннями.  

Таким чином, з огляду на сказане вище, розробка методики визначення переліку 
мастильних матеріалів для проведення технічного обслуговування автомобільних двигунів 
на основі раціонального моделюванням процесів тертя і зношування в деталях двигуна, які 
сполучаються між собою, є досить актуальною для підвищення надійності транспортних 
засобів в цілому. 

Постановка завдання. З метою підвищення надійності автомобілів, зниження витрат на 
їх утримання на основі раціонального моделювання процесів тертя і зношування в деталях 
двигуна, що сполучаються між собою, розробити методику по визначенню переліку 
мастильних матеріалів для проведення технічного обслуговування двигунів автомобільних 
транспортних засобів. 

Основний зміст. Швидкі темпи розвитку автомобілебудування, технічної експлуатації 
рухомого складу з двигунами внутрішнього згоряння постійно диктують свої вимоги до 
якості моторної оливи,  яка характеризується показниками (ГОСТ,  ASТМ,  DIN, ISO і т.і.) та 
визначається відповідною групою експлуатації [3]. 

Вибір моторної оливи має визначатися його сумісність з двигунами автомобілів.  
Сумісність мастильного матеріалу як складової конструктивного елемента такої складної 
трибосистеми як двигун внутрішнього згоряння визначається надійністю та довговічністю 
його деталей. Іноді олива більш високої якості викликає більшу інтенсивність зношування 
вузлів тертя двигуна внутрішнього згоряння [4]. Це пояснюється тим, що той запас хімічно 
активних присадок в оливі не реалізується робочим процесом двигуна і тому присадки 
починають вести себе хімічно агресивно по відношенню до матеріалів трибоспряжень та 
ущільнюючих елементів, або викликають абразивне зношування із-за високої зольності. 
Питання в тому,  що на даний час методики підбору моторної оливи для двигунів не існує.  
Спроби вирішення цього питання є застарілими і тому односторонніми, які не враховують 
багатофакторні підходи та не використовують системний аналіз. 

У зв'язку з цим пропонується наступна структура методики визначення моторної оливи 
до двигунів автомобільної техніки, яка активно експлуатується (рис). 

На етапі проектування двигуна внутрішнього згоряння та визначення до нього 
мастильного матеріалу спочатку визначається потрібна густина з умови забезпечення 
режиму гідродинамічного мащення у підшипниках колінчатого валу. Олива, яка 
виробляється промисловістю є всесезонною (по SАЕ J300 - Winter, по ГОСТ 17479.1-85 
загущеною) тобто зберігає в’язкістні властивості при низьких та високих температурах. Чим 
менше клас в'язкості моторної оливи, тим нижче опір провертанню колінчастого валу 
двигуна та втрати на тертя при низьких температурах запуску двигуна.  Чим вище клас 
в'язкості та стабільніше динамічна в'язкість при високотемпературному зрушенні, тим 
надійніше забезпечується режим гідродинамічного та пружньо-гідродинамічного 
змащування в парах тертя двигунів, в особливості для високо-форсованих та 
високооборотних двигунів. Необхідно зазначити, що моторна олива з високою в'язкістю 
викликає перевитрату палива через втрати в гідродинамічному клині в підшипниках 
колінчастого валу та в спряженні гільза-кільце, тому необхідно використовувати малов'язку 
моторну оливу з високим індексом в'язкості, який забезпечується в'язкісними присадками. 

Виходячи з умов експлуатації та конструктивно-технологічних особливостей двигуна, 
моторна олива підбирається по групам експлуатації (по ГОСТ 17479.1-85 -В-Д, АРІ - SG-SJ 
та СС-СG,  АСЕА -  А -  В -  Е),  яку можна чисельно визначити як коефіцієнт «жорсткості»  
роботи оливи в двигуні за формулою [5]: 
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де   Gt - годинна витрата палива; 
F - сумарна площа робочих поверхонь дзеркала циліндра;  
і  - кількість циліндрів;  
Ne - ефективна потужність двигуна; 
См - ємність системи змащення; 
kα,  kβ,  kn,  ks,  kt, - коефіцієнти, що враховують відповідно склад робочої суміші, спосіб 

охолодження, періодичність зміни оливи, склад сірки у паливі та технічний стан двигуна. 
Всі сучасні автовиробники вже закладають ці дані в технічні умови на експлуатацію 

мастильних матеріалів, де вибір класу в'язкості та групи експлуатації підтверджуються 
лабораторними та експлуатаційними випробуваннями, що мають велику вартість. Аналіз 
стандартних методів визначення якості моторної оливи показав [6], що експлуатаційні 
показники, одержані при випробуваннях на еталонних двигунах, відповідають тільки цим 
типам двигунів і не можуть дати повної підстави для рекомендації цієї оливи будь-якому 
іншому двигуну, так як останній може бути виконаний з інших матеріалів та мати інші, іноді 
більш жорсткіші умови роботи, тобто високі значення коефіцієнта А відповідно до формули 
(1). 

Моторна олива визначається складом та вмістом в ній пакету присадок. Причому, 
сучасні оливи в основному мають стандартний пакет присадок, що забезпечує їх сумісність 
одне з другим, і відрізняються характерною для виробника комплексною присадкою, яка 
відповідальна за його особливості експлуатації. 

Ефективність та інтенсивність трибологічних процесів, що відбуваються на поверхнях 
тертя деталей, залежить від фізичних та реологічних властивостей, хімічного складу, 
енергетичної структури як поверхневого шару, так і моторної оливи. Результатом їх 
взаємодії є вторинна структура ,  яка й буде об'єктом зношування.  Склад тої або іншої 
присадки в оливі, її концентрація суттєво впливає на процес зношування деталі, про що не 
можна робити висновки по групі експлуатації. Тому для фірм-виробників автомобільної 
техніки існують свої специфікації, де моторна олива підбирається під конкретний двигун із 
визначенням термінів її заміни. 

З метою скорочення часу та матеріальних витрат пропонується наступна структура 
випробувань моторної оливи, яка складається з двох етапів, включаючи лабораторні та 
експлуатаційні випробування. 

Перший етап - ранжирування моторної оливи, представлених на випробування по 
показникам: 

- мастильною здатністю ГОСТ 9490-75 (показники зносу, критичне навантаження, 
навантаження зварювання, індекс задиру); 

- по показникам схильності моторної оливи до відкладень (лужне число ГОСТ 11362-
76, зольності ГОСТ 1461-75, термоокислювальної стабільності ГОСТ 23175-78) 

- по показнику корозійної та захисної спроможності (кислотне число ГОСТ 5985-79). 
Метою даних випробувань є виявлення двох марок моторної оливи, які показали 

найліпші результати для рекомендації їх до наступного етапу. Найбільш важливими 
показниками роботи моторної оливи є показники мастильної здатності яка забезпечується 
протизностими та протизадирними присадками. Надійність та довговічність роботи двигунів 
внутрішнього згоряння напряму залежать від ефективності їх роботи. Але по результатам 
цих випробувань не можливо об'єктивно зробити висновки про механічні втрати при терті, 
інтенсивності зношування деталей двигуна та прорахувати його ресурс; вони можуть бути 
відбірними. По показниках схильності до відкладень моторної оливи можна зробити 
висновки про працездатність миючих, диспергуючих та антиокислюючих присадок. У 
дизельних двигунах із високим запасом лужного числа володіють більшою миючою 
спроможністю та високою працездатністю при експлуатації двигунів на паливі з високим 
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вмістом сірки, але при цьому можуть викликати коррозійно-механічне зношування 
підшипників колінчастого валу [4] та мають високі показники зольності, що приводить до 
утворення абразивних частинок [7] та прогорянню клапанів. По кислотності моторної оливи 
можливе визначення її корозійної активності та по мірі подальшої експлуатації - ступеня 
накопичення продуктів робочого процесу. 

 
Рис. Блок-схема методики визначення мастильних матеріалів для автомобільних 

двигунів  
 

Другий етап лабораторних випробувань заключається у визначенні сумісності 
матеріалів деталей двигуна з вибраною моторною оливою. Мета даного етапу - визначення 
сумісності комплексу присадок, що містяться у моторній оливі з реальними матеріалами 
вузлів тертя,  з яких виготовлено двигун,  а також ресурсу двигуна,  який вже експлуатується 
на деякому типі моторної оливи в порівнянні з іншими вибраними. Визначення ресурсу 
трибосистем двигуна проводимо з допомогою фізичного моделювання. 

Під сумісністю мастильного середовища з матеріалами вузлів тертя розуміють 
поєднання вище вказаних матеріалів, при яких забезпечується мінімальний знос та механічні 
втрати. При цьому не повинно бути процесів корозії на матеріалах вузлів тертя. 

Необхідною умовою для таких випробувань є відповідність конструкційних матеріалів 
в модельних трибосистемах - матеріалам деталей двигуна. Достатньою умовою є 
відповідність кінематичних схем модельних зразків реальним вузлам тертя двигунів 
внутрішнього згоряння при додержанні правил розбиття трибовузлів на прямі та зворотні та 
обліку коефіцієнтів форми (масштабного фактору). 

Ресурс двигуна внутрішнього 
згорання 

Конструктивно – 
технологічні рішення 

Підбір моторної оливи 
для двигуна 

По в'язкості - 
ГОСТ, SAE  

   По коефіцієнту 
“жорсткості” роботи   

Тест на сумісність трибосистем двигуна  
внутрішнього згорання з моторною оливою 

по параметрам: 
швидкість зношування та сила тертя 

Визначення ресурсу двигуна на різних 
марках моторної оливи 

за допомогою методики фізичного 
моделювання 

Експлуатаційні (стендові) випробування 
моторної оливи 

Моторна олива придатна для 
використання 

 в двигунах внутрішнього 
згорання 

Моторна олива непридатна для 
використання 

 в двигунах внутрішнього 
згорання 

Ранжирування моторної оливи по 
показникам якості  

По категорії 
експлуатації  
АРІ, АСЕА 

Умови експлуатації 



 107 

Методика фізичного моделювання ґрунтується на теорії системного аналізу [7]. 
Вхідний параметр цієї моделі - тип моторної оливи, вихідний - швидкість зношування, 
коефіцієнт тертя, температура, склад та властивості вторинних структур по яким можливий 
висновок про результати взаємодії присадок моторної оливи з робочими поверхнями 
деталей. В результаті перерахунку з допомогою фізичної моделі можна визначити швидкість 
зношування та механічні втрати в трибоситемах реального двигуна внутрішнього згоряння. 
Випробування проводяться в режимі граничного мащення. Тому, що цей режим визначає у 
більшості випадків довговічність деталей двигуна та більш повно розкриває триботехнічні 
властивості мастильного матеріалу. 

Другий етап випробувань носить порівнювальний характер, тому, що у розробленій 
фізичній моделі є ряд недоліків,  через неможливість та недоцільність відтворення всіх 
тонкощів робочого процесу у трибосистемах двигуна внутрішнього згоряння. Моделювання 
процесів зношування деталей двигуна не може відтворити всі чинники, що обумовлюють в 
сукупності знос та вплив на нього властивостей оливи, які не лишаються незмінними, а 
погіршуються по мірі їх старіння. Розроблена фізична модель не враховує вплив продуктів 
згоряння палива на процес окислення, але температури робочих поверхонь зразків 
відповідають температурам поверхням, що моделюють, трибосистем двигунів внутрішнього 
згоряння.  Вона не може у повній мірі врахувати вплив попадання пилу в моторну оливу 
через складності моделювання та класифікації абразивних частинок у повітрі, витрати 
моторної оливи на угар Тобто,  всі фактори знижують терміни заміни моторної оливи,  
підвищують напруженість її роботи, тому тест на сумісність має мету порівняльного аналізу 
2-х вибраних  марок оливи по результатам першого етапу, звертаючи увагу, що система 
фільтрації повітря та системи змащення у двигуні близька до ідеального стану. Безперечно 
на сьогоднішній день, самими об'єктивними показниками є результати експлуатаційних 
випробувань. 

Висновки. Таким чином, розробивши методику визначення переліку мастильних 
матеріалів придатних для проведення технічного обслуговування двигунів автомобільних 
транспортних засобів необхідно підкреслити, що структура методики дозволяє позначити 
основні етапи оцінки сумісності моторної оливи з трибосистемами двигуна внутрішнього 
згоряння, яка базувалася на теорії системного аналізу та передбачає для вирішення 
поставлених завдань використання теорії подоби та моделювання. 

У зв'язку з цим вважається за доцільне,  для перевірки адекватності запропонованої 
методики, виконання подальших наукових досліджень, спрямованих на розробку 
інтегрального критерію оцінки трибологічних властивостей моторної оливи. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ДОПУСТИМОГО ЧАСУ ПРОВЕДЕННЯ  

ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО РЕМОНТУ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ 
 
У статті проаналізовані визначення допустимого часу проведення відновлювального 

ремонту складних технічних систем. Отримані співвідношення дозволяють визначити 
вірогідність відновлювання пошкоджень, допустимий час ремонту складних технічних систем в 
ремонтному органі угруповання військ, що розглядається. 

Ключові слова: відновлювальний ремонт, складні технічні систем, допустимий час.  
 

В статье проанализированы определения допустимого времени проведения 
возобновительного ремонта сложных технических систем. Полученные соотношения 
позволяют определить достоверность обновления повреждений, допустимое время ремонта 
сложных технических систем в ремонтном рассматриваемом органе группировки войск.  

Ключевые слова: возобновительный ремонт, сложные технические системы, допустимое 
время.  

 
In the  article the definitions of admissible time of carrying out renewal repair of difficult technical 

systems are analysed.  The received ratios allow to define reliability of updating of damages, admissible 
time of repair of difficult technical systems in repair considered body of group of armies.  

Keywords: renewal repair, difficult technical systems, admissible time 
 
Вступ та постановка завдання. Відновлювальний ремонт складних технічних систем 

(СТС) військового призначення проводиться з метою ліквідації наслідків дії засобів поразки 
противника. Характер і складність цих пошкоджень залежить від багатьох чинників, до 
основних з яких відносяться, тип СТС, їх конструктивне виконання, інженерного 
устаткування пунктів розміщення СТС на місцевості, типу і кількості вжитих противником 
засобів поразки. 

Від характеру і складності пошкоджень залежить об'єм їх відновлювального ремонту 
(величина трудовитрат на відновлювальний ремонт), склад необхідних для його виконання 
ремонтних сил (фахівців) та засобів (ремонтного устаткування, ЗІП і експлуатаційних 
матеріалів). 

Враховуючи той факт, що відновлювальний ремонт СТС властивий лише умовам 
воєнного стану і терміни на його виконання, як правило, вельми обмежені, підготовка до 
нього повинна проводиться завчасно, на етапі мирного часу. 

В процесі підготовки до відновлювального ремонту СТС, використовуючи результати 
прогнозування складності і характеру очікуваних пошкоджень їх апаратури і устаткування, 
розраховується необхідний склад ремонтних сил і засобів і їх накопичення, розробляється 
ремонтна документація і визначаються раціональні варіанти організації відновлювання 
пошкоджених СТС. 

Допустима тривалість відновлювального ремонту СТС визначається,  як правило,  їх 
типом і цільовим призначенням. Так, наприклад, допустима тривалість відновлювального 
ремонту СТС таких як систем ЗУРО, визначається, виходячи з їх цільового призначення, 
тривалістю інтервалу часу, якій можуть мати в розпорядженні війська для відновлення 
порушеної готовності засобів боротьби з авіацією супротивника для відбиття її подальших 
нальотів. При розрахунку допустимих термінів відновлювального ремонту СТС слід також 
враховувати і основні особливості їх використання за призначенням. Зокрема, для СТС 
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основною особливістю є їх групове використання, тобто використання сукупності систем у 
складі угрупувань військ. 

Для вирішення поставленого завдання вважатимемо, що відновлювальний ремонт СТС 
угрупування військ здійснюється силами деякого ремонтного органу, під яким можна 
розуміти або розосереджену на місцевості сукупність ремонтних бригад, або деяке ремонтне 
підприємство. З метою формалізації досліджуваного процесу представимо ремонтний орган 
у вигляді системи масового обслуговування (СМО), а сукупність СТС - як джерело вимог на 
обслуговування. Тоді рішення задачі зводиться до відшукування такої максимально 
можливої тривалості t  обслуговування кожної заявки в СМО, при якому сумарний час npT  
перебування кожної заявки в системі, що складається з часу ожT  очікування початку 
обслуговування і часу обслуговування t , не перевищує деякий граничнодопустимий час 

прдT . 
Якщо вважати, що потік вимог на обслуговування має властивість стаціонарності, а час 

обслуговування кожної вимоги розподілений за експоненціальним законом, то необхідне 
значення величини t  може бути розраховане на основі використання кінцевих 
співвідношень эрлангової теорії масового обслуговування рішенням рівняння виду 

( ),прдT f t l= . 
Слідує, проте, відмітити, що для СТС військового призначення, таке допущення не 

завжди правомочні, тому що бойові дії противника завчасно сплановані і носять регулярний 
характер. Для такого етапу бойових дій найбільш характерним видом функції інтенсивності 
ушкоджень СТС є залежність, представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Функція інтенсивності ушкоджень СТС 

 
Фізично ця залежність означає, що основна частина СТС ушкоджується впродовж часу 

1T  (впродовж часу підготовки до наступу противника по бойових порядках військ), в течію ж 
іншого інтервалу часу [ ]1,T T , наступної бойової дії противника, що залишилася до початку, 
інтенсивність ушкоджень СТС угрупування військ різко зменшується (виникають 
пошкоджені СТС лише від окремих бойових дії супротивника). У зв'язку з цим для 
визначення величиниt пропонується метод, ґрунтований на визначенні деякої невипадкової 
не убутної функції ( )n t , яка б із заданою вірогідністю ( )R t  обмежувала згори усі можливі 
реалізації функції накопичення пошкоджених СТС в часі. 

( ) ( ) [ ]
0

, , 0,
t

t x dx t x Tn l= Îò .                                          (1) 

Якщо система масового обслуговування забезпечить своєчасне обслуговування вимог 
із законом їх накопичення на вході виду ( )n t ,  то в цьому випадку з вірогідністю ( )R t  

гарантується обслуговування і при усіх можливих реалізаціях ( )tn . 
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Вважаючи потік вимог на обслуговування з параметром ( )tl , що має властивості 
ординарності і відсутності післядії, визначимо вірогідність вступу деякого числа вимог на 
вхід системи обслуговування в інтервалі часу[ ],t t t+ D . 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }, exp
!

к

к

t t t
t t t t t t

к
n n

J n n
+ D -é ùë û+ D = - + D -é ùë û ,                 (2) 

[ ]0, 1, 2, , , 0,к t x T= ÎK  
 
і розглянемо завдання про побудову кусково-постійної не убутної [ ]0, T  функції ( )n t  з 

цілочисельними значеннями в інтервалі 
 

( ) 1, 0, 1, 2, ,j j jn t n при t t t j m+= < < = K ,                          (3) 

1 0 1, 0,j j mn n t t T+ +£ = = . 
 
Припустимо, що залежність(3) задана. Знайдемо вірогідність реалізації нерівності 
 

( ) ( ) [ ], 0,t n t t Tn £ Î .                                               (4)  
 
Нехай A  - подія, що полягає у виконанні нерівності (4). Введемо 

0 1, , , mк к кA K ,події, 

реалізація яких означає виконання системи рівності: ( ) 10j jt кn -- = , 0, 1, 2, ,j m= K , 

1j jк к- £ . Якщо набори чисел 0 1, , , mк к кK  не співпадають (відрізняються друга від друга хоч 
би одним членом), то події 

0 1, , , mк к кA K  по цих наборах є неспільними. Подія A  є об'єднанням 
цих подій по усіх різних наборах 0 1, , , mк к кK . Тоді вірогідність події A  можна визначити по 
формулі 

 

( ) ( )
0 1

1

, , , m
j j j

к к к
к к n

P A P A
- £ £

= å K , 0, 1, 2, ,j m= K , 1 0jк - = .                      (5) 

Подія 
0 1, , , mк к кA K  полягає в одночасній реалізації 1m +  не залежних одна від однієї 

подій(згідно з гіпотезою відсутності післядії) 
 

( ) ( )1 10 0j j j jt t к кn n+ -- - + = - , 0, 1, 2, ,j m= K , 1 0jк - = . 

Вірогідність кожного з них є ( )
1 1, 0

j jк к j jt tJ
-- + - , тому 

( ) ( )
0 1 1, , , 1

1

, 0
m j j

m

к к к к к j j
j

P A t tJ
-- +

=

= -ÕK .                                     (6) 

Підставивши послідовно (2) в (6) (при 1j jк к к -= - , jt t= , 1j jt t t+D = - ) і (6) в (5), 
отримаємо 

( ) ( )
11 0

1 00 0 0 0 1

j jm m

m m

к кm
jn

к к к j j j

P A e
к к

m m m n --

-

-
-

= = = = -

D
=

-å å åÕL ,                                      (7)  

де 

( )
0

m

j
j

n Tn n
=

= = Då , ( )
1tj

j
tj

x dxn l
+

D = ò , 
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( )

( )

0 0 1

1 1

min , ,

min , ,
.

m m m

m m

n к

n к
n

m

m

m
- -

=

=

=

KKKKKKK
 

Таким чином, для вирішення поставленого завдання необхідно визначити величини jt , 

jn , m , за умови ( ) ( )P A R t³ . 

До моменту часу t  на вході СМО з'являється ( )tn  вимог. Система масового 

обслуговування до цього часу може обслужити не менше t
t

 вимог. Час перебування вимоги 

в СМО не перевищить допустиме прдT , якщо реалізація ( )tn  лежить не вище за пряму: 

( ) ( )прдt T
l t tn

t
+

= ³ , [ ]0,t TÎ , 

як це показано на рис. 2 і при цьому виконується умова ( )T Tn
t
³ .  

 
Рис. 2. Функція накопичення числа відновлених СТС 
 
Отже, при заданому значенні t  в якості залежності ( )n t  можуть бути вибрані тільки ті 

з (3), які задовольняють умовам: 
 

( )T n T
t
³ ; ( )прдt T

n t
t
+

³ .                                          (8) 

 
Значення прдT  може бути визначене по відомому значенню інтервалу  [ ]0, T  і заданому 

числу к  СТС, які мають бути відновлені до моменту часу T  
 

прд
TT
n

= . 

 
Таким чином, залежність ( )n t* , забезпечує максимум вірогідності реалізації нерівності 

(4) і задовольняє обмеженням (8), може бути виведена, виходячи з необхідності виконання 
умови  

 

( ) ( ) ( ){ }max , , прдt T
n t n t n t

t
* +

= £K , ( ) Tn T
t

* = , 
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як це показано на рис. 3 

 
Рис. 3. Кусково-постійна апроксимація функція ( )l t  

Рівні jn , моменти часу jt  і число m  визначаються за формулами: 
 

0jn n j= + , 0
прдT

n
t

= , 0, 1, 2, ,j m= K , 0
Tm n
t

= - , ( )0j прдt n j Tt= + - .      (9)  

 
Підставивши(9) в (7), отримаємо кінцеве співвідношення для розрахунку значення 

вірогідності ( )R t  при заданому значенні t : 
 

( ) ( )
11 0

1 00 0 0 0 1

j jm m

m m

к кm
jn

к к к j j j

R e
к к

m m m n
t

--

-

-
-

= = = = -

D
=

-
å å åÕL .                                  (10)  

 
Необхідні для обчислень за формулою (10) значення величин, що входять в неї, 

визначаються із співвідношень: 
 

( )
0

T

n x dxl= ò ; ( )0 0 1min ,n кm = , 0
прдT

n
t

= ; 0
Tm n
t

= - ; 

( )1 0min 1,m mn m кm - = + - , 

0m n mm = + ;                                                                                   (11) 

( )
( )0 1

0
0

прдn T

x dx
t

n l
+ -

D = ò ; ( )0
0

j прдn j T d
t

n l t x xé ùD = + - +ë ûò ; 0,1, 2, , 1j m= -K ; 

( )
( )0 1 прд

T

m
n T

x dx
t

l
+ -

D = ò . 

Співвідношення (10) представляє собою неявне вираження для розрахунку необхідного 
часу обслуговування однієї СТС при заданому значенні величини ( )R t . Таким чином, 
вирішивши рівняння (10) відносно t , можна обґрунтувати вимогу до виробничих 
можливостей ремонтного органу, обслуговуючого певну сукупність СТС. 

Для умов тривалого ведення бойових дій, коли потоки дій засобів поразки 
супротивника по бойових порядках військ і потоки бойових ушкоджень СТС можуть бути 
прийнятими простими, рішення сформульованої задачі за критерієм прдT  стає дуже скрутним 

в силу виникнення деякої невизначеності в знанні тривалості інтервалу [ ]1,T T . В цьому 
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випадку доцільніше розраховувати допустимий час виконання відновного ремонту СТС за 
критерієм забезпечення необхідного значення коефіцієнта їх готовності. 

Для вирішення завдання вважатимемо, що сукупний потік заявок, що поступають на 
вхід ремонтного органу, може розглядатися як накладення незалежних потоків заявок, що 
породжуються кожній СТС угрупування військ.  Якщо кожен із складових потоків є 
рекурентним, то функція розподілу тривалості проміжку часу між суміжними моментами 
вступу заявок на вхід ремонтно-відновної системи визначається співвідношенням [1]: 

 

( ) ( )
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де ( )jF t  функція розподілу тривалості проміжку часу між суміжними заявками,  
обумовленими виходом із справного стану j -ої СТС. 

Незважаючи на те, що складові сукупного потоку заявок, в загальному випадку, не є 
простими, сукупний потік має деякі його властивості. Дійсно, цей потік в першому 
наближенні можна вважати потоком без післядії,  а з урахуванням кінцевої кількості СТС в 
угрупуванні військ і їх рознесення територіально на місцевості вірогідність вступу на вхід 
ремонтного органу більше за одну заявку на нескінченно малому проміжку часу близька до 
нуля. Таким чином, за досить загальних умов узагальнений потік заявок на вході ремонтного 
органу може бути представлений простим потоком.  При тривалому функціонуванні 
сукупності СТС,  коли майже усі СТС устигають відмовити по кілька разів,  узагальнений 
потік заявок встановлюється ( )( )0lim tl l=  [1]. 

Оскільки сукупний потік заявок є накладенням потоків, що породжуються окремими 
СТС, то середній час між суміжними відмовами однієї СТС визначиться із співвідношення 
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де n  число СТС у складі угрупування військ. 
Отже, при заданому значенні коефіцієнта готовності гK  кожної з обслуговуваних СТС 

на тривалому інтервалі часу [ ]0, T , допустимий середній час відновлення однієї СТС не 
повинен перевищувати величини 

( ) ( )01

0

1 1г г
в

г г

T K n K
T

K Kl
- -

= = .                                          (12)  

Використовуючи співвідношення (11) і вважаючи ( ) 0tl l= , отримаємо 
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Підставивши (13) в (10), знаходимо вираження для вірогідності ( )R t , що дозволяє, 
зрештою, визначити максимально допустимий час безпосереднього обслуговування однієї 
СТС в ремонтному органі, коли потік заявок на його вході може бути прийнятий 
найпростішим: 
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Вичислимо перші ( )1m-  сум по 0 2, , mк к -K , записавши для них рекурентні 

співвідношення: 
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Скориставшись методом повної індукції, отримаємо явні вирази для введених сум:  
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Вірогідність, ( )R t  згідно (14) і (15), може бути записана у виді ( )1,m mк q к r-= =  
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Підставивши сюди вираження для 1ms -  з (16) і підсумувавши по позитивні члени, 

отримаємо 
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Висновок. Таким чином отримані співвідношення дозволяють визначити вірогідність 

відновлювання пошкоджень, допустимий час ремонту СТС в ремонтному органі 
угруповання військ що розглядається. 
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Вишнівський О.В. (КНУ) 

 
ПОБУДОВА СТАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ТРАНЗИСТОРА ДЛЯ  
ЕНЕРГОДИНАМІЧНОГО МЕТОДУ ДІАГНОСТУВАННЯ 

 
Розглядається статична модель транзистора для енергодинамічного методу 

діагностування. Дана модель являється основою для розробки алгоритму побудови статичних 
моделей різних типів транзисторів з метою визначення їх діагностичних параметрів. 

Ключові слова: статична модель, енергодинамічний метод. 
 
Рассматривается статическая модель транзистора для энергодинамического метода 

диагностирования. Данная модель является основой для разработки алгоритма построения 
статических моделей разных типов транзисторов с целью определения их диагностических 
параметров.  

Ключевые слова: статическая модель, энергодинамический метод. 
 
The static model of the transistor for a power dynamic method of diagnosing is considered.  This 

model is a basis for development of algorithm of creation of static models of different types of transistors 
for the purpose of determination of their diagnostic parameters.  

Keywords: static model, power dynamic method. 
 
Вступ. Сучасні об’єкти радіоелектронної техніки (РЕТ) представляють собою складні 

технічні системи. Тому до їх засобів діагностування висуваються жорсткі вимоги з точки 
зору забезпечення заданих параметрів діагностування [1, 2]. Забезпечити висунуті вимоги 
можна застосуванням нових ефективних принципів, методів і засобів для розробки сучасних 
засобів діагностування об’єктів РЕТ на основі нових ефективних методів діагностування з 
використанням сучасних інформаційних технологій. 

Аналіз стану проблеми. Проведення якісного діагностування аналогових і цифрових 
радіоелектронних компонентів (РЕК) радіоелектронних пристроїв (РЕП) залежить від методу 
діагностування, адекватності діагностичної моделі (ДМ) об'єкта діагностування і методики 
проведення діагностування. Умовою прояву дефекту є зміна діагностичних параметрів (ДП) 
при виникненні будь-якого дефекту у радіоелектронних компонентах [1]. В якості методу 
діагностування пропонується енергодинамічний метод. Суть енергодинамічного методу 
отримання діагностичної інформації для контролю технічного стану РЕК полягає в тому, що 
в якості діагностичного параметра використовується значення напруги, що вимірюється на 
пристрої контролю технічного стану, який включено в шину живлення [3, 4]. 

Основою напівпровідникових радіоелектронних компонентів РЕП являються активні 
елементи (транзистори). Для визначення ДП транзистора необхідно розробити його 
діагностичну модель. Складовою частиною ДМ транзистора являється статична модель, що 
враховує процеси, що в ньому протікають. Дані процеси можуть бути проаналізовані за 
допомогою моделей, що враховують не тільки електрико-фізичні, а й фізико-хімічні 
властивості елементів в залежності від часу напрацювання.  

Постановка задачі. Таким чином,  для побудови сучасних засобів діагностування з 
використанням енергодинамічного методу діагностування необхдно визначати діагностичну 
модель транзистора, складовою частиною якої являється статична модель. Тому даній статті 
вирішується наукове завдання, що полягає в розробці статичної моделі транзистора для 
енергодинамічного методу діагностування. 

Виклад основного матеріалу. При побудові статичної моделі транзистора для 
енергодинамічного методу діагностування використаємо класичні моделі Еберса-Мола, 
Бьюфойя-Спаркса, Лінвілла. При проведені аналізу процесів в транзисторі введемо наступні 
припущення:  

тип транзистора n-p-n;  
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в області бази існує прискорююче поле;  
домішки в базі вздовж вісі X (вісь, перпендикулярна переходам) розподілені за 

експоненційним законом;  
колектор характеризується дифузійним механізмом переносу носіїв;  
емітерний перехід вважається різким, а колекторний плавним. 
Для транзисторів n-p-n за позитивний напрям струмів приймемо напрям від області “p” 

до “n”. Статична модель представляє собою струми емітера м
еІ , колектора м

кІ  і бази м
бІ . 

Знайдемо модель транзистора, що не враховує зміну надлишкової концентрації електронів n  
в активній області бази протягом часу старіння t¢ , тобто 0/ =¢¶¶ tn .  

В активному режимі роботи транзистора для аналізу використаємо рівняння 
неперервності, яке має вигляд [5] 
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де W – ширина бази; h– коефіцієнт поля в базі; nL – довжина дифузійного зміщення 
електронів в базі. 

Рішенням цього рівняння являється функція  
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рівноважні концентрації електронів в базі на границі емітерного та колекторного переходів 
відповідно; беU  – напруга, що прикладена до емітерного переходу, бкU  –  напруга,  що 
прикладена до колекторного переходу; q  – заряд електрона. 

Використавши рівняння квазінейтральності, можна записати: 
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де aN , дN – число акцепторів і донорів; 2
дaln

in
NN

q
KT

=j  – контактна різниця 

потенціалів. 
Розв’язуючи систему рівнянь (2), отримаємо  
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Густина струму може бути визначена по відомому рівнянню струмів у напівпровіднику 
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Помноживши обидві частини виразу (4) на площу напівпровідника S  і провівши 
математичні перетворення отримаємо залежності для струмів емітера і колектора: 
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В бездрейфовому транзисторі поле бази відсутнє, тобто 0ln =K , W
N Na0a
= , nL/1=q , 

тому вираз (4) має вигляд: 
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1 -= lU
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2 -= lUW

pnn . 
Складова рекомбінаційного струму в емітерному переході описується виразом: 
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Інші складові знаходимо із виразу (3) при умові 01 ¹n , 02 ¹n : 
значення електронної складової струму емітера  
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значення електронної складової струму колектора  
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В режимі насичення колекторний та емітерний переходи зміщені в прямому напрямку. 
При інжекції носіїв в базу їх надлишкова концентрація викликає збільшення базового 
струму. Падіння напруги на опорі бази, що створене за рахунок протікання струму бази, 
приводить до перерозподілу густини струму по поверхні переходу, що знижує ефективність 
переходу на краях.  Густину рекомбінаційного струму в активній області бази можна 
визначити із векторних рівнянь:  
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Струми емітера і колектора визначаються шляхом інтегрування густини струму по 
відповідним площам: 
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де, 
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=¢  – ефективна площа емітера. 

Діркову складову струму емітера можна визначити шляхом інтегрування густини 
струму по площі емітера: 
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Діркова складова струму колектора: 
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де, pL/1к =q . 
В режимі відсічки обидва переходи зміщені в зворотному напрямку, при цьому через 

електроди закритого транзистора протікають: 
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в) струми термогенерації в переходах: 
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Складові струму бази, що обумовлені інжекцією неосновних носіїв біч
беS  біч

еI  і біч
кS  біч

кI , 
та складову рекомбінаційного струму в пасивній області бази пас

кI , можна визначити, 
використовуючи закон переходу: 
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( )1e1
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к -= lUW
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I .      (15) 

Таким чином, визначені всі складові струмів в трьох режимах роботи транзистора, які 
забезпечують побудову його статичної моделі. Проведений аналіз процесів транзистора 
показав, що струми, які в ньому протікають будуть визначатися наступними виразами: 

біч
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к ІІІІІІІ рn +--++¢-=              (16) 
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В рівняннях (16) враховано, що при переході транзистора з одного стану в інший 
виникають енергодинамічні імпульси. Вони приводять до зміни струму в шині живлення. 
Також кристалом випромінюються електромагнітні імпульси [5]. Проте, при їх отриманні 
було припущено, що параметри транзистора від часу напрацювання не змінюються, тобто 
складова, що описує процес старіння, не враховувалась. Проведемо дослідження впливу часу 
напрацювання t¢  на складові статичної моделі транзистора. 

Ефективне значення ширини бази W  для схеми зі спільним емітером визначається 
формулою: 

2
1

a

кебе0 11135,0
ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é

÷
÷

ø

ö

ç
ç

è

æ

¢
+

¢¢
+

¢
-ee

-=¢
gga NNNNq

UU
WW   (17) 

де, 
ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
÷÷
ø

ö
çç
è

æ

¢
F-+=¢

tD
xNNN amaa 2

221 00 ; 
ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
÷÷
ø

ö
çç
è

æ

¢
F-+=¢

tD
xNNN gmgg 2

2210 , 0e  – 

електрична стала; e  – діелектрична проникність. 
Враховуючи те, що ефективне значення ширини бази входить у всі складові струмів 

моделі, можна переписати рівняння (16) в наступному вигляді: 
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де, знаки ~ та – визначають складові струму: залежну та незалежну від часу 
напрацювання відповідно. 

Таким чином, представлена виразами (18) статична модель транзистора дає однозначну 
залежність струмів транзистора від напруг на переходах і від часу його напрацювання. 

Перейдемо тепер від аналітичного запису моделі до еквівалентної схеми транзистора 
(рис.  1). Для врахування струмів термогенерації в різних режимах роботи, введемо 
генератори термострумів е

тгІ та к
тгІ ,  що моделюють механізми термогенерації носіїв в 

обернено зміщених переходах в границях активної області. Ефект витіснення струму на краї 
емітера в аналітичній моделі можна виразити величинами еІ ¢  і кІ ¢ . Відповідно, активна 
область транзистора моделюється діодами еD  та кD , що залежать від генераторів струму е

тгІ  
та к

тгІ . 
Інжекція носіїв пасивною та бічною площами колекторного переходу моделюється 

діодами п
кD  та б

кD , які зашунтовані генераторами термострумів ке
тгІ  та кб

тгІ .  Явище інжекції 
носіїв бічною поверхнею емітера представлене у вигляді діода з базою б

еD , що зашунтований 
в режимі відсічки генератором струму термогенерації бічної поверхні емітера. 

З метою відображення впливу опору колектора і бази на характеристики транзистора 
при великих струмах колектора введені опори кr  та бr . 



 121 

 

Рис. 1. Еквівалентна схема транзистора 
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Еквівалентна схема транзистора для статичного режиму зображена на рис. 1. Перехід 
від умовних струмів на еквівалентній схемі до струмів, заданих аналітичною моделлю (18) 
приведений в табл. 1. і табл. 2. 

Таблиця 1 
Струми на еквівалентній схемі 
Струми 

на 
еквівалентній 
схемі 

еІ ¢  
  

І
         

Умовні 
позначення 
струмів 

1І +
   

І
         

 
Таблиця 2 

Струми, що задані аналітичною моделлю 
Струми Аналітичний вираз струмів 

1I  [ ]WaDSqn nn ¢qq+¢¢¢- cth1  

2I  ( )e
20

e
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3I  ( ){ }бе0беe exp UUnlSq iтn -jDtl¢j¢ *  
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ç
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г
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pn LenSqD 1~ бккбіч
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біч
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Таким чином, розроблено статичну модель транзистора для енергодинамічного методу 

діагностування. Використання сучасних інформаційних технологій дає можливість 
розробити алгоритм побудови статичних моделей різних типів транзисторів з метою 
визначення їх діагностичних параметрів. 

Висновки. Проведений аналіз процесів транзистора роботи дозволив зробити важливі 
практичні висновки: 

1) розроблено статичну модель транзистора для енергодинамічного методу 
діагностування;  
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2) розроблена статична модель транзистора дозволяє визначати його діагностичні 
параметри у вигляді залежностей струму еI  і кI  від його електрико-фізичних та фізико-
хімічних параметрів з врахуванням процесів старіння напівпрвідників; 

3) для побудови діагностичних моделей для різних типів транзисторів необхідно 
розробити алгоритм і прикладну програму. 
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СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ВОЄННА БЕЗПЕКА 
 

УДК 355.45                                                                         к.т.н. Гунченко Ю.О. (ОНПУ) 
к.т.н., доц. Шваб В.К. (ВІКНУ) 

Шепель С.І. (НАВС) 
 

УМОВИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ  

В ХОДІ ЗАНЯТЬ З ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ 
 
У статті визначено проблеми забезпечення особистої безпеки військовослужбовцями 

внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України в процесі виконання завдань 
професійної діяльності. Проаналізовано умови формування навичок забезпечення особистої 
безпеки в ході занять з вогневої підготовки та викладено результати власних наукових 
досліджень в цьому напрямку. 

Ключові слова: професійна діяльність, навички, особиста безпека, військовослужбовці, 
вогнева підготовка 

 
В статье определены проблемы обеспечения личной безопасности военнослужащими 

внутренних войск Министерства внутренних дел Украины в процессе выполнения задач 
профессиональной деятельности. Проанализировано условия формирования навыков 
обеспечения личной безопасности в ходе занятий по огневой подготовке и изложены 
результаты собственных научных исследований в этом направлении. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, привычки, личная безопасность, 
военнослужащие, огневая подготовка. 

 
In the article the problems of providing personal security by the military personnel of internal 

troops of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in the course of performance of problems of 
professional activity are defined. It is analysed conditions of formation of skills of providing a personal 
security during classes in fire preparation and results of own scientific researches in this direction are 
stated. 

Keywords: professional activity, habits, personal security, military personnel, fire preparation. 
 
Постановка проблеми. Військовослужбовці внутрішніх військ МВС України 

виконують широкий спектр професійних завдань з охорони громадського порядку, 
конвоювання та екстрадиції підсудних або засуджених, охорони дипломатичних 
представництв та консульських установ, охорони особливо важливих державних об’єктів 
(ОВДО) та атомних електростанцій (АЕС), беруть участь у спеціальних операціях та ін. 
Однією з особливостей професійної діяльності військовослужбовців внутрішніх військ, яка 
виділяє її серед інших – це право застосовувати силовий вплив і вогнепальну зброю під час 
виконання службових обов’язків. Для успішного виконання поставлених службово-бойових 
завдань в системі професійної підготовки військовослужбовців внутрішніх військ одне з 
провідних місць займає вогнева підготовка, де на перший план висувається актуальність 
формування навичок дотримання особистої безпеки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Професійна підготовка в органах 
внутрішніх справ України, у тому числі й у вищих навчальних закладах МВС проводиться на 
підставі наказу МВС України від 13.04.2012 № 318 «Про затвердження Положення про 
організацію професійної підготовки рядового та начальницького складу органів внутрішніх 
справ України» [1] та наказу МВС від 7.09.2012 № 657 «Про затвердження Інструкції із 
заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю» [2]. Нами використовуються 
методичні рекомендації з організації та проведення практичних занять з вогневої підготовки 
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викладені авторським колективом у складі Пилипіва Б.І., Дзюби В.М., Василенка В.В., 
Окунського О.Ю. у навчальному посібнику [4].  

Проблемам особистої безпеки військовослужбовців внутрішніх військ при поводженні 
зі зброєю завжди приділялася значна увага.  Наприклад,  А.  І.  Жаров розглядає особливості 
розвитку культури і формування особистої безпеки воїна збройних сил України [5]. Автор 
під особистою безпекою воїна розуміє стабільну професійну діяльність, унаслідок якої 
реалізуються поставлені завдання і виконуються службові обов’язки в умовах мирного та 
воєнного часу, здійснюється комплексна система заходів захисту від зовнішніх і внутрішніх 
дестабілізуючих чинників. І. Е. Ковальська визначає сутність, структуру та соціально-
психологічні чинники забезпечення особистої безпеки співробітників Державної 
прикордонної служби України [7]. Вона визначає особисту безпеку як такий стан 
захищеності особистості прикордонника від небезпечних чинників професійної діяльності, 
який,  з одного боку,  забезпечує його фізичну,  психічну та духовну цілісність,  а з іншого,  – 
можливість успішного виконання функціональних обов’язків і службових завдань, його 
професійний та особистісний розвиток. 

В. Лефтеров стверджує, що стратегія особистої безпеки є загальною моделлю 
поведінки людини в забезпеченні власної безпеки і дає загальні специфічні знання у сфері 
виживання та безпеки, але не враховує конкретизацію явища. Формування особистої 
стратегії безпеки з урахуванням індивідуальних особливостей людини може забезпечити її 
виживання в будь-якій небезпечній ситуації [8]. В.І. Малічевський розглядає актуальні 
проблеми підготовки до застосування вогнепальної зброї на ураження [9]. Інтерес становлять 
праці І. Баєвої, В. Барка, В.А. Гончарова, Г. Грачова, Т. Кабаченко, Я.Ю. Кондрат’єва, М. 
Корольчука, М. Котика, В. Кохана, Т. Краснянської, О. Матеюка,Г.С. Нікіфорова, М.І. 
Онуфрієва, В. Пліско, І. Пістуна, І. Приходько, Є. Потапчука, В. Рибалка, О. Столяренка, 
Е.В.Чеботарева та ін. Проте, у педагогічній теорії і практиці спостерігається недостатня 
розробленість науково-теоретичних та організаційно-методичних аспектів формування 
навичок забезпечення особистої безпеки військовослужбовців ВВ при поводженні з 
вогнепальною зброєю. 

Метою дослідження є визначення умов ефективного формування практичних навичок 
забезпечення особистої безпеки військовослужбовців внутрішніх військ МВС України під 
час проведення занять з вогневої підготовки. 

Виклад основного матеріалу. Наукові пошуки та практичний досвід підготовки 
курсантів на факультеті внутрішніх військ Навчально-наукового інституту підготовки кадрів 
громадської безпеки та психологічної служби Національної академії внутрішніх справ дали 
нам змогу звернути увагу на дослідження процесів формування навичок безпечної поведінки 
в системі професійної діяльності військовослужбовців внутрішніх військ під час занять зі 
спеціальної вогневої підготовки, тому що вони є вирішальними у формуванні професійно-
важливих якостей фахівця,  впливають на успішність виконання службової діяльності,  є 
умовою зменшення травматизму і поранень серед особового складу.  

Проведення занять з вогневої підготовки завжди розпочинається з вивчення 
нормативних документів, що регламентують правомірну та безпечну поведінку 
військовослужбовця зі зброєю. Ми вважаємо, що особиста безпека військовослужбовців 
визначається специфікою умов, змісту і форм професійної діяльності; ступенем професійної 
захищеності, в тому числі – наявністю спеціальних заходів матеріально-технічного, 
психологічного та управлінського характеру, цілеспрямованої роботи з 
військовослужбовцями в цьому напрямку; ступенем загальної професійної підготовленості 
та сформованості спеціальних знань і навичок щодо забезпечення особистої безпеки при 
вирішенні типових професійних задач, або в ситуаціях, пов’язаних з ризиком для здоров’я та 
життя. 

Слід вказати, що навички та уміння формуються на основі методично визначених 
настанов на усвідомлене відпрацювання основних компонентів професійної діяльності. 
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Зазначимо, що традиційний процес вогневої підготовки формує виключно навички 
застосування вогнепальної зброї, тобто вміння прицілюватися, стріляти, користуватися та 
поводитися з вогнепальною зброєю. На жаль, структура навчання організована таким чином, 
що основним мотивом і ціллю навчання стає отримання позитивної оцінки та ухилення від 
покарання за негативні результати, а цілі навчання орієнтуються на створення окремих 
навичок. Виконання влучної стрільби – це складний комплекс рухових дій, який вимагає від 
стрільця вміння миттєво узгодити роботу нервової системи і м’язово-кісткового апарату тіла 
в просторі й часі. У результаті неадекватної мотивації сформована рухова навичка набуває 
змісту, який не відповідає структурі психологічної структури дії, що забезпечує дії 
військовослужбовця в ситуації застосування вогнепальної зброї. Таким чином, дана навичка 
не інтегрується в адекватну структуру внаслідок невідповідності змісту навички предмету 
дій в ситуації застосування вогнепальної зброї. Відповідно, ця навичка може залишитися 
осторонь в реальних умовах як механізм, який не забезпечує адаптивний та виконавчий 
процес.  

Частиною ефективного формування навичок забезпечення особистої безпеки є сучасні 
методичні основи навчання прийомам влучної стрільби, формування навичок швидкого 
приготування до стрільби (швидко оголяти зброю, приводити її в бойову готовність); уміння 
влучно вражати ціль; навчання спеціальним діям і подоланню перешкод. Щоб замість 
неправильного стереотипу створити правильний, потрібні значні вольові зусилля, 
підвищений самоконтроль, особистісне мотиваційне санкціонування роботи і формування 
усвідомленого відношення військовослужбовців до питань вдосконалення особистого рівня 
професійної, зокрема, вогневої підготовки. У цьому напрямі найбільш перспективним 
рішенням є розроблення спеціальної програми, заснованої на переліку психологічних 
аспектів автоматизації рухів у процесі формування умінь та навичок. У такій програмі треба 
наголошувати на тому, що навички та уміння формуються на основі методично виправданих 
установ на акцентоване відпрацювання основних провідних компонентів рухів. Для 
засвоєння програми необхідно постійно удосконалювати пройдений матеріал, а потім 
вивчати новий. Сформована ситуація змушує займатись пошуком новітніх підходів та шляхів 
щодо навчання військовослужбовців внутрішніх військ.  

Отже, необхідна дієва система навчання, виховання і мотивування військовослужбовців 
до безпечної поведінки. Виконання завдань розвитку особистості буде відбуватись передусім 
за допомогою формування навичок особистої безпеки у процесі спеціально організованої 
вогневої підготовки, причому навчальний процес має бути орієнтованим на специфіку 
професійної діяльності військовослужбовців. 

Слід зазначити, що формування навичок забезпечення особистої безпеки у 
військовослужбовців в ході занять з вогневої підготовки тісно пов’язано з психологічними 
моментами, оскільки базується на наявності впевненості у собі, у зброї, мотивації до 
оволодіння знаннями, навичками і вміннями з вогневої підготовки та успішного виконання 
професійних завдань, оптимальної емоційної та нервово-психічної стійкості особистості. Все 
це обумовлює побудову занять на принципі індивідуальний підходу під час навчання. 

Проведене нами експериментальне дослідження, спрямоване на визначення умов 
ефективного формування навичок особистої безпеки військовослужбовців, показало, що 
значний вплив на результати навчально-тренувальної роботи здійснюють позитивна 
емоційна атмосфера занять, яку створює викладач. В цих умовах пізнавальна активність 
військовослужбовців максимально зростає, мобілізуються емоційні резерви для успішного 
подолання труднощів. Крім того, встановлено, що в ситуації, коли під час занять викладач не 
робить чітких зрозумілих зауважень, кількість правильно засвоєних вправ не переважає 
половини завдання; при загальних зауваженнях ефективність зростає до 52%, а при 
індивідуальному розборі помилок і попередженні про наступний звіт підвищують успішність 
до 75%. Ми пояснюємо це тим, що створена викладачем ситуація у вигляді конкретизації 
завдань викликала почуття відповідальності та мотивувала до подальшого вдосконалення 
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формування стрілецьких навичок та, як наслідок, вплинула на забезпечення особистої 
безпеки. 

Щодо несприятливого впливу недоліків навчального процесу на успішність 
формування навичок особистої безпеки військовослужбовців при поводженні зі зброєю, 
необхідно акцентувати увагу на умовах, які впливають на зниження ефективності 
підготовки: відсутність системності в плануванні і проведенні занять, неповне виконання 
навчальної програми, недостатня кількість годин з вогневої підготовки, слабка 
оснащеність навчально-матеріальної бази (недостатня кількість набоїв, відсутність в 
навчальних закладах та практичних підрозділах спеціальних тренажерів), 
нераціональність існуючих методик навчання та ін. Отже, на нашу думку, для формування 
стійких навичок забезпечення особистої безпеки в ході занять зі спеціальної вогневої 
підготовки слід враховувати наступні особливості. 

1. Заняття з вогневої підготовки доцільно будувати за принципом наочності 
навчального процесу, використовуються стенди, плакати. Все це дозволяє додатково задіяти 
візуальне, слухове, дотикове спостереження зразкового виконання елементу стрільби для 
створення його різнобічного образу у власній свідомості. В свою чергу наочні засоби 
навчання сприяють самостійному здійсненню аналізу отриманих результатів за допомогою 
абстрактного мислення та практичній реалізації образу дій під стороннім контролем або 
самоконтролем. Крім того, виникає потреба у застосуванні комп’ютеризованого тренажеру 
для удосконалення майстерності стрільців у швидкісних стрілецьких вправах на навчально-
тренувальних заняттях, перебудові їх структури та організації проведення. Застосування 
такого тренажеру дозволить викладачу (керівнику стрільби) контролювати часові параметри 
стрільби окремого стрільця. Таким чином суміщається оперативний контроль за якістю 
стрільби і дотриманням заходів безпеки на рубежі відкриття вогню,  що має важливе 
значення у навчанні та тренуванні у стрільбі. 

При використанні тренажеру військовослужбовці внутрішніх військ зможуть бачити 
якість влучання кожного пострілу,  що дозволяє їм самостійно аналізувати свої вміння і 
навички володіння зброєю і виправляти помилки в процесі виконання вправи. Також 
відпадає необхідність підходу до мішені для оцінки результатів стрільби і ліквідації слідів  
влучень у мішень,  так-як у випадку попадання кулі в контур мішені з’являється інформація 
про влучення на моніторі комп’ютера після кожного пострілу. З допомогою відеокамер 
здійснюється якісна оцінка пострілів для військовослужбовців середнього та високого рівня 
стрілецької підготовленості.  

Хронометруванням встановлено, що у порівнянні вже з відомими способами виконання 
стрільби по стандартним мішеням, використання тренажеру створює економію 15–20% 
навчального часу. Тому відпадає необхідність у виконанні допоміжних операцій. У підсумку 
ущільнюється навчально-тренувальний процес і створюється резерв часу для роботи з 
військовослужбовцями на новому робочому місці, а також з тими, котрі показали слабкі 
результати. Підводити підсумки занять можна за допомогою зареєстрованих часових 
параметрів швидкісних стрілецьких вправ, коли здійснюється якісний аналіз керівником 
(викладачем) занять. Самоаналіз стрільців розвиває пізнавальну активність, підвищує інтерес 
до самостійного осмислення проробленої ним роботи, що сприяє отриманню позитивних 
результатів на наступних заняттях. 

2. Важливо не тільки навчити володіти табельною вогнепальною зброєю, а й постійно 
підтримувати професійну тренованість, оскільки перерви у виконанні стрілецьких вправ 
негативно впливають на результативність, швидкість, відчувається деяка невпевненість, 
виникає підвищена напруга і необхідність свідомого контролю за технікою роботи, 
з’являються і збільшуються неточності.  

3. Процес оволодіння технікою стрільби повинен йти шляхом «від простого до 
складного», розподілятися на етапи поступового вивчення й тренування окремих складових 
стрільби, ураховувати найменші подробиці, які в кінцевому результаті дозволять здійснити 
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правильний постріл. Відпрацювання окремих етапів має виконуватись продумано, 
попередньо прокручуючи у свідомості кожну наступну дію. Виконуючи їх, дуже важливо 
контролювати й відкладати в пам’яті власні відчуття на дотик,  положення корпусу тіла,  
голови, рук і ніг, просторову уяву про свій вигляд збоку. У цьому полягає метод 
ідеомоторного тренування. Складові виконання правильного пострілу слід спочатку 
тренувати кожен окремо, згодом об’єднуючи їх у пари, трійки і т. д., повільно прискорювати 
темп до напрацювання автоматизму у своїх діях і призводить до звикання тіла до 
специфічної роботи, дозволяє поступово напрацювати нові особливі умовні рефлекси, 
необхідні для влучної стрільби. 

4. Обмежена кількість навчальних годин, які виділяються на вогневу підготовку, 
вимагає, на наш погляд, розподілу курсантської групи на підгрупи за успішністю, що 
дозволяє вирішити проблему з відпрацювання проблеми нерівномірного оволодіння 
навичками стрільби та безпечного поводження зі зброєю. Необхідність частої зміни та 
відпрацювання вправ, передбачених Курсом стрільб не дозволяє курсантам, що відстають, 
сконцентруватися на роботі над помилками і призводить, крім всього іншого, до формування 
стійкої невіри у власні сили, що, в свою чергу стає причиною багатьох проблем у навчанні в 
цілому. Крім того, успішному освоєнню техніки стрільби перешкоджає особиста 
переконаність деяких військовослужбовців у тому, що ніяка небезпека їм особисто не 
загрожує і відсутність, у зв’язку з цим, бажання працювати над собою.  

5. Необхідність проведення комплексних практичних занять, впровадження до занять 
компонентів новизни, екстремальності (фізичне навантаження, зміна освітлення, шумові 
перешкоди, необхідність переносу вогню та ін.) та змагальності. Відпрацювання різних 
вправ та прийомів стрільби в умовах реаліті-тренінгу, «на практиці» дозволяє вирішити 
актуальні проблеми набуття навичок продуктивної поведінки та забезпечити особисту 
безпеку в реальних екстремальних ситуаціях. Позитивним виявився досвід поділу навчальної 
групи на «виконавців» та «контролерів», де поставлено задачу «виконавцям» виконувати 
техніко-тактичні дії вправи, а «контролерам» здійснювати контроль виконання з подальшою 
заміною місцями. Це завдання стимулювало у військовослужбовців самостійно аналізувати 
(усвідомлювати) правильність виконання стрілецьких вправ. 

6. Важливе значення мають самопідготовка і консультації з викладачем, які мають на 
меті забезпечили збільшення тривалості навчального часу. Під час самостійної роботи 
знання набуті на заняттях з вогневої підготовки трансформуються у вміння, як на 
індивідуальному, так і на колективному рівні.  

Висновки. Найважливішими умовами ефективного формування навичок забезпечення 
особистої безпеки військовослужбовцями внутрішніх військ в ході занять з вогневої 
підготовки слід визнати такі: процес вогневої підготовки потребує постійного аналізу і 
вдосконалення; збільшення кількості часів на вогневу підготовку в програмах навчання; 
залучення до комплексних практичних занять, які вимагають регулярного напруження 
вольових зусиль, нестандартного мислення, подолання страху та забезпечення умов для 
свідомого подолання внутрішніх і зовнішніх перешкод. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів означеної проблеми, тому подальші 
наукові розвідки буде спрямовано на з’ясування умов використання інноваційних методів 
навчання на ефективність формування навичок забезпечення особистої безпеки при 
поводженні зі зброєю. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

У статті проаналізовані фінансово-економічної діяльність підприємств оборонно-
промислового комплексу України й методичні підходи до аналізу економічної ефективності 
роботи оборонно-промислового комплексу. Розроблено пропозиції по підвищенню їхньої 
ефективності.  

Ключові слова: оборонно-промисловий комплекс, економічна ефективність. 
 
В статье проанализированы финансово-экономической деятельность предприятий 

оборонно-промышленного комплекса Украины и методические подходы к анализу 
экономической эффективности работы оборонно-промышленного комплекса. Разработаны 
предложения по повышению их эффективности.  

Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, экономическая эффективность. 
 
In the article the activity of the enterprises of defense industry complex of Ukraine and methodical 

approaches to the analysis of economic efficiency of work of defense industry complex are analysed 
financial and economic.  Offers on increase of their efficiency are developed.  

Keywords: defense industry complex, economic efficiency. 
 
Вступ и постановка задания. Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Украины 

может быть рассмотрен в самом общем виде, как самостоятельная отрасль экономики, 
функционирование которой направлено на обеспечение оборонной безопасности страны. 
Стратегии и перспективы развития ОПК были рассмотрены в [ 1 ]. 

В данной статье авторы сосредоточили свое внимание на вопросах, касающихся 
особенностей функционирования оборонных предприятий и организаций, являющихся 
основным элементом ОПК любого государства. 

Будем считать, что остальные элементы ОПК созданы, существуют и функционируют 
нормально.  

Исходя из сложившейся ситуации с национальными ОПК, для разработки 
обоснованных выводов по его состоянию и рекомендаций по дальнейшему развитию, 
необходимо обоснованно ответить на следующие вопросы: 

- существует ли перспектива создания национального ОПК; 
- какой критерий необходимо использовать для оценки эффективности 

функционирования ОПК в экономике страны;  
- какую роль играет ОПК и его основные составляющие в экономике Украины;  
- какие составляющие ОПК (на уровне подотрасли, предприятия) играют роль 

локомотивов комплекса в целом; 
- по каким направлениям необходимо осуществить реорганизацию ОПК; 
- какие предприятия являются наиболее финансово-экономически устойчивыми и 

могут быть взяты за основу реструктурированного ОПК; 
- какие должны быть основные направления научно-технологического перевооружения 

предприятий, обеспечивающие создание конкурентоспособной продукции военного и 
специального назначения; 

- какие ресурсы необходимы, из каких реальных источников и на какие направления 
они должны быть привлечены для удовлетворения потребностей внутреннего и внешнего 
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рынков; 
- каким образом необходимо использовать имеющиеся в наличии и незадействованные 

научно-производственные мощности; 
- каким образом могут быть решены, при необходимости, вопросы приватизации 

предприятий ОПК. 
Названные вопросы в силу своей ситуативности и сложных взаимосвязей между собой 

не имеют формализованных решений. Поэтому наиболее доступным методом их 
исследований может быть математическое моделирование. Причем необходимо разработать 
комплекс моделей, с помощью которых можно провести моделирование функционирования 
оборонно-промышленного комплекса Украины за последние 20 лет. По результатам 
моделирования необходимо проанализировать сложившуюся в ОПК ситуацию, и что более 
важно, выработать рекомендации по его дальнейшему реформированию и развитию.  

Основной материал. Общепринятым подходом при рассмотрении  процессов в 
экономике является использование регрессионных моделей. На основе качественных 
соображений, исходя из представлений о природе взаимосвязей показателей, осуществляется 
выбор и построение спецификации модели и оценивание ее параметров. Оценки должны 
быть несмещенными, эффективными и состоятельными [2 – 4]. 

Учитывая тот факт, что в нашем распоряжении имеется двадцатилетняя статистика 
финансово-экономической деятельности ста предприятий украинских ОПК по основным 
показателям пяти форм бухгалтерского учета, можно построить модель линейной регрессии 
для панельных данных (Сейчас и далее количественные показатели условные, для удобства 
понимания методики и простоты  работы с предлагаемой моделью). 

Традиционно выборочные данные представляют в виде таблицы, по строкам которой 
расположены объекты (в нашем случае 100 предприятий ОПК), по столбцам признаки (в 
нашем случае 7, на основании методики расчета добавленной стоимости в межотраслевом 
балансе Системы национальных счетов). Для панельных данных добавляется еще и время. 
Учитывая, что данные о финансово-экономическом состоянии предприятий собирались 
ежеквартально и за год на протяжении 20 лет, имеем 100 периодов анализа для каждого 
объекта. 

Окончательно таблица с панельными данными состоит из первого столбца из N=100 
объектов, против каждого объекта Т=100 строк, соответствующих отчетам и в каждой строке 
d=7 признаков. В нашем распоряжении имеется 70000 наблюдений, которые, в отличие от 
данных перекрестной выборки (наблюдение за объектами в одну и ту же единицу времени) и 
от данных временных рядов (повторяющиеся наблюдения одного и того же объекта), 
позволят более глубоко проанализировать работу предприятий ОПК за последние 20 лет. 

Существует несколько причин использования панельных данных [3]. 
Первая и одна из наиболее значимых заключается в том, что их использование может 

решить проблему смещенности, вызванной ненаблюдаемой неоднородностью данных – 
типичную проблему при использовании моделей для данных перекрестных выборок. 

Вторая причина – возможность использования панельных данных для исследования 
динамики, которую трудно обнаружить в данных перекрестных выборок. 

Третья причина – возможность использовать большое число наблюдений, что 
обеспечивает большую эффективность оценивания параметров эконометрической модели. 

Используя стандартную спецификацию, регрессионную модель для панельных данных 
можно представить в виде 
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где Y - зависимая переменная; X - наблюдаемые независимые переменные;  
Z - ненаблюдаемые независимые переменные. Индекс i означает номер 

респондента, t означает период анализа, индексы j и p используются, чтобы различать 
наблюдаемые и ненаблюдаемые объясняющие переменные, e it  - случайный член, 
удовлетворяющий обычным условиям регрессионной модели. Первое условие,e it  - 
некоррелированные между собой по і и t, математическое ожидание Е(e it )=0  равно нулю,  
дисперсия V(e it )= 2

es  постоянна. Второе условие, ошибки e it  некоррелированные с 
регрессорами Х при всех i, j, t. Тренд t используется для обозначения изменений со временем 
постоянного члена. Если наличие постоянного тренда сомнительно, можно ввести 
фиктивные переменные на каждом периоде, за исключением эталонного. 

Учитывая, что переменные Z ненаблюдаемые, можно ввести величину, отражающую 
совместное влияние всех ненаблюдаемых переменных на зависимую переменную Y 
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эта величина известная как ненаблюдаемый эффект и если он коррелирует с любой из 

переменных X то оценки регрессии будут смещены из-за ненаблюдаемой неоднородности. 
Если ненаблюдаемый эффект не коррелирует ни с одной из объясняющих переменных, то 
его присутствие в общем случае провоцирует неэффективность МНК и неправильные 
стандартные ошибки. 

Важно учесть, что если контрольные переменные Х включают все релевантные 
характеристики респондента, то не будет ни одной ненаблюдаемой характеристики. В этом 
случае ненаблюдаемый эффект может быть опущен, и модель регрессии может 
использоваться для объединенной выборки, где все наблюдения разных периодов времени 
рассматриваются как единая выборка. 

Важной особенностью использования панельных данных является возможность учета в 
моделях  признаков, которые воздействуют на результативный показатель (на зависимую 
переменную), но плохо поддаются регистрации, то есть являются скрытными или 
ненаблюдаемыми. 

С учетом (2) выражение (1) можно записать в виде 
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Два главных подхода к моделям с использованием панельных данных известны как 

модель с фиксированным эффектом (fixed effects regression) и модель со случайным 
эффектом (random effects regression). 

Модель с фиксированным эффектом имеет три разновидности. 
В первом вычисляются средние значения переменных для каждого респондента, 

которые вычитаются затем из соответствующих значений переменных для данного 
респондента. Из уравнения (3) следует 

 
_

2
1 itiij

k

j
j tXiY eadbb ++++=

--

=

-

å .    (4) 



 

 
133 

Вычитая (4) из (3), получаем 
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Здесь ненаблюдаемый эффект исчезает. Это выражение известно как внутригрупповая 

регрессионная модель (within-groups regression) поскольку она объясняет вариацию 
зависимой переменной вокруг среднего значения для группы наблюдений, относящихся к 
данному респонденту. 

Первая проблема ненаблюдаемой неоднородности при использовании этой модели 
решается, однако могут быть потеряны как постоянная b , так и остающиеся постоянными 
объясняющие переменные X. 

Второй проблемой данной модели является потенциальное влияние свободного члена. 
Точность оценки по МНК зависит от сумм квадратов отклонений от средних значений 
независимых переменных и от дисперсии случайного члена. 

Третья проблема заключается в том, что при ликвидации ненаблюдаемого эффекта мы 
теряем значительное число степеней свободы и если Т мало,  то потери могут быть 
значительными. 

Во второй разновидности модели с фиксированным эффектом, регрессии с первыми 
разностями, ненаблюдаемый эффект устраняется с помощью вычитания наблюдения 
предыдущего периода из наблюдения текущего периода для всех периодов. Для респондента 
і в период t модель может быть записана как  
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Для предыдущего периода зависимость имеет вид 
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Вычитая из (6) уравнение (7), получаем 
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И ненаблюдаемая неоднородность вновь исчезает. Однако другие проблемы остаются. 

Исчезают из модели постоянный член и неизменяющаяся объясняющая переменная, 
теряются n степеней свободы, поскольку теперь для каждого респондента отсутствует 
наблюдение первого периода. Этот метод увеличивает автокорреляцию, но, несмотря на это 
модель с разностями первого порядка может быть более предпочтительной, чем 
внутригрупповая модель. 

В третьей версии модели с фиксированным эффектом, известной как модель LSDV 
(Least Squares Dummy Variables) –МНК с фиктивными переменными, ненаблюдаемый 
эффект отражается непосредственно. Если мы определим совокупность фиктивных 
переменных iA , где iA  равно единице в случае, если наблюдение относится к респонденту і, 
и ноль - в  противном  случае, модель может быть переписана как  
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== 12

. (9) 

 
Формально ненаблюдаемый эффект рассматривается как коэффициент индивидуальной 

фиктивной переменной, член iiAa  представляет фиксированный эффект для зависимой 
переменной iY  для данного индивида (это отражает сам термин “ модель с фиксированным 
эффектом“). В такой спецификации модели уже можно использовать МНК. 

Недостатки модели с фиксированным эффектом, связанные с невозможностью 
рассмотрения переменных, не изменяющихся во времени, могут быть устранены при 
использовании модели со случайным эффектом. 

В этом случае рассматриваем каждую из ненаблюдаемых переменных Z как взятую 
случайно из генеральной совокупности с данным распределением. В этом случае значение 

ia может рассматриваться как случайная переменная, которая имеет данное распределение 
(отсюда имя подхода). 

Модель можно записать так: 
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jit utXtXY +++=++++= åå

==

dbbedabb
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2

1 ,  (10) 

где  
itiitu ea += .   (11) 

Ненаблюдаемые эффекты включены в случайный член. 
Также необходимо, чтобы переменные Z были распределены независимо от всех 

переменных  Х. Если это не так то a , а, следовательно, и u , не будут некоррелированными с 
переменными Х, и оценивание с использованием случайного эффекта будет смещенным и 
несостоятельным. 

При использовании модели (10) необходимо учитывать наличие в (11) специальной 
формы автокорреляции и использовать процедуру оценивания, которая позволяет это 
учитывать. В этом случае необходимо применять обобщенный МНК [4]. Также необходимо 
учитывать  при использовании модели со случайным эффектом обязательность выполнения 
всех ее предпосылок. 

Первая предпосылка  требует, чтобы  наблюдения случайно брались из некоторой 
генеральной совокупности. 

 Другая предпосылка требует, чтобы ненаблюдаемый эффект был распределен 
независимо от переменных Х. Стандартный тест Дарбина-Ву-Хаусмана (DWH) позволяет 
проверить выполнение этой предпосылки. 

Если тест DWH показывает, что модель со случайным эффектом предпочтительней 
модели с фиксированным эффектом, то необходимо выяснить, есть ли ненаблюдаемый 
эффект вообще. Для обнаружения случайного эффекта используются различные тесты, 
Наиболее популярен тест Бреуша-Пагана, основанный на множителях Лагранжа.  

Алгоритм выбора регрессионной модели для панельных данных имеет следующую 
последовательность. 

Вначале проводится оценка, могут ли наблюдения, быть описаны, как случайная 
выборка из данной генеральной совокупности? 

Если нет, то выбирается модель с фиксированным эффектом. Если да, то оцениваем обе 
регрессии со случайным и фиксированным эффектом и определяем, показывает ли тест 
DWH значимую разницу коэффициентов? 

Если да, то выбирается модель с фиксированным эффектом, если нет то выбираем 
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случайный эффект и проверяем с помощью теста присутствие случайных эффектов. 
Если да то  выбирается модель со случайным  эффектом, если нет, то используем МНК 

для объединенной выборки. 
Проведя рассуждения по первому пункту приведенного алгоритма можно с большой 

степенью вероятности  сделать вывод о невозможности описать наблюдения как случайную 
выборку из генеральной совокупности признаков, поскольку исследуемые данные 
формировались на основе изучения одних и тех же предприятий и одних и тех же 
параметров на протяжении последних 20 лет. 

Таким образом,  выбираем модель с фиксированным эффектом. 
Используя выражение (1) т.е. стандартную спецификацию, конкретизируем значения 

переменных модели. В качестве объясняемой переменной Y предлагаем определить 
добавленную стоимость (ДС), произведенную на предприятии, а в качестве объясняющих 
переменных (регрессоров) определим элементы ДС. 

В соответствии с системой национальных счетов (СНС) сумма валовых добавленных 
стоимостей по элементам хозяйственной деятельности дает значение валового внутреннего 
продукта (ВВП). Общий итог валовой ДС по отраслям межотраслевого баланса (МОБ) 
рассчитывается как разница между валовым выпуском и промежуточным потреблением 
[5,6]. 

В валовой ДС в МОБ выделяются следующие статьи: 
- оплата труда (без фактических отчислений на социальное страхование); 
- чистая прибыль; 
- фактическое отчисление на социальное страхование; 
- чистый смешанный доход; 
- другие налоги на производство;  
- потребление основного капитала (амортизация); 
- другие субсидии на производство;  
Значения этих 7 показателей могут, быть использованы в модели в качестве  

объясняющих переменных, которые удовлетворяют основным двум условиям модели с 
линейной регрессией с фиксированными элементами:  

- факторы Х it независимы от ite  для всех і и t; 
-ошибки ite - независимые одинаково распределенные случайные величины (i.i.d.-

independent identical distribution),математическое ожидание  которых равно нулю Е( ite )=0, а 
дисперсия постоянна для всех i и t  Е( 2

ite )= 2
es .  

Выполнение этих условий гарантирует несмещенность и состоятельность оценки 
параметров модели и позволяет пользоваться стандартными процедурами (t- тесты, F-тесты) 
для проверки гипотез относительно параметров модели. В этом случае оценки параметров 
могут, быть получены с помощью МНК. 

Из основных финансовых отчетов за последние 20  лет,  которыми являются баланс 
(форма №1),  отчет о прибылях и убытках (форма №2), отчет об изменениях капитала (форма 
№3), отчет о продвижении денежных средств (форма №4), приложение к бухгалтерскому 
балансу (форма №5), необходимо получить исходные данные для построения модели. Затем 
с помощью стандартных процедур получить оценки параметров модели, оценки 
индивидуальных эффектов, выражение для матрицы ковариации оценки и другие 
показатели. 

Можно сделать следующие выводы. Имея значения добавленной стоимости по 
каждому предприятию, по подотрасли (самолетостроению, судостроению, радиолокации, 
танкостроению, боеприпасной и другим составляющим ОПК) и по оборонному комплексу в 
целом можно легко оценить вклад каждого элемента в ВВП, проследить динамику 
финансово-экономической деятельности любого участка производства и предложить 
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действенные меры по улучшению ситуации.   
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МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ СВОЄЧАСНОСТІ МАНЕВРУ ТА ВИБОРУ 

РАЦІОНАЛЬНИХ МАНЕВРЕНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІВ 
ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ В УМОВАХ ПЕРЕШКОД 

 
У статті наведено методику вибору раціональних умов реалізації маневрених 

можливостей прикордонних підрозділів. яка ґрунтується на використанні методу динамічного 
програмування. Методика, на відміну від існуючих, враховує очікуваний час маневру по 
розрахункових ділянках мережі шляхів руху та надає можливості визначити ймовірність 
здійснення своєчасного маневру й кількісні показники реалізації маневрених можливостей 
прикордонних підрозділів. 

Ключові слова: ймовірність, маневр, методика, перешкоди, протидія.  
 
В статье приведена методика выбора рациональных условий реализации маневренных 

возможностей пограничных подразделений. основанной на использовании метода динамического 
программирования. Методика, в отличие от существующих, учитывает ожидаемое время 
маневра по расчетных участках сети путей движения и предоставляет возможность 
определить вероятность осуществления своевременного маневра и количественные показатели 
реализации маневренных возможностей пограничных подразделений. 

Ключевые слова: вероятность, маневр, методика, препятствия, противодействие. 
 
The article describes the methods of selection the rational conditions for the implementation of 

border units maneuver capabilities, based on the use of dynamic programming. Thesemethods, unlike 
existing take into account the expected time for maneuvers on the traffic routes and makes possible to 
determine the probability of the realization maneuvering and quantitative indexes of implementation the 
maneuver capabilities of border units.  

Keywords: probability, maneuver, methods, obstacles, counteraction. 
 
Актуальність роботи. У районі, контрольованому органами ДПС, як у мирний час так, 

і в загрозливий період можуть діяти сили спеціального призначення противника, незаконні 
збройні формування та порушники законодавства України з прикордонних питань (далі 
порушники кордону). Пошук порушників державного кордону як система узгоджених і 
взаємопов'язаних по цілям, задачам, місцем і часом військових дій та оперативно-
розшукових і режимних заходів, може бути як складовою частиною прикордонних і спільних 
операцій так і виступати у вигляді самостійної операції. Необхідною умовою ефективності 
пошукових дій є повнота, достовірність та своєчасність одержання інформації про ймовірних 
порушників кордону.  

Питання оцінки тактики та способів дій порушників кордону та вибору раціональних 
способів дій прикордонних підрозділів розглядалися у працях [1-5]. Метою даної роботи є 
розробка методики визначення своєчасності маневру та вибору раціональних маневрених 
можливостей підрозділів органів охорони державного кордону в умовах перешкод.  

Результати дослідження. Своєчасність маневру пропонується визначати як імовірність 
того, що у прикордонних підрозділів буде достатньо часу для здійснення силами і засобами 
маневру до району виявлення порушників кордону. Та визначатиметься за формулою: 

м

п

1м
t
t

eP
-

-=  ,                                                          (1) 
де пt - потрібний час маневру, год. (визначається як очікуваний сумарний час дій 

законодавства з прикордонних питань у контрольованому прикордонному районі, год.); мt - 
оцінка тривалості маневру, год. 
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Оцінка тривалості маневру по маршруту мережі шляхів руху у смузі дій прикордонного 
підрозділу визначається як 

å
=

+=
K

k
ktV

l
t

1
м ,                                                            (2) 

де l  – протяжність ділянки шляху, км (визначається з карти); V  –  допустима 
швидкість руху до j-ої ділянки, км/год.; kt  – час затримки під час подолання перешкод k-го 
типу на ділянці мережі шляхів руху, год.  

Допустима швидкість руху на j-ої ділянці шляху 

Õ
=

×=
4

1
н

s
sКVV ,                                                            (3) 

де нV  – нормативна швидкість руху, км/год. (для колон з колісною технікою дорівнює 
20-25 км/год.; для змішаних колон або колон з гусеничною технікою – 10-15 км/год.); 

Õ
=

4

1s
sК – добуток корегувальних коефіцієнтів (табл. 1), які враховують характеристики 

місцевості: k п – пересіченість рельєфу місцевості; k дп – якість дорожнього покриття; k пр
– 

ширину проїжджої частини; та kгк –  коефіцієнт,  який враховує зміну швидкості руху 
глибини колони. 

Таблиця 1 
Значення коефіцієнтів врахування характеристик шляхів 

Значення коефіцієнта k п  
Відносний ухил місцевості ( ri ) 0 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

Значення k п  1 0,92 0,84 0,76 0,65 0,56 0,45 0,34 

Значення коефіцієнта k дп  
Частка шляхів з ґрунтовим 
покриттям ( грт ) 0 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 

Значення k дп  1 0,99 0,96 0,93 0,9 0,89 0,86 0,83 

Значення коефіцієнту k пр  
Ширина проїжджої частини ( прв , м) 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 

Значення k пр  0,6 0,7 1,0 1,05 1,2 

Значення коефіцієнта гкk  
Склад колони взвод рота батальйон бригада 
Значення гкk  1,2 1 0,95 0,88 

 
Час затримки під час подолання перешкод та руйнувань k-го типу на j-й ділянці мережі 

шляхів руху визначається за формулою 

k

k
k V

Qt = ,                                                                (4) 

де kQ – очікуваний обсяг завдань із подолання перешкод і руйнувань k-го типу на 
ділянці мережі шляхів руху, км; kV  – розрахунковий темп подолання перешкод та руйнувань 
k-го типу на j-й ділянці мережі шляхів руху, км/год.  
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Очікуваний обсяг завдань із подолання перешкод і руйнувань k-го типу на маршруті 
маневру, км: 

kkkkk PlNQ e×××= ,                                                    (5) 
де kN  – наявна кількість об’єктів k-го типу на ділянці мережі шляхів руху;  kl  – 

розрахункова протяжність об’єктів k-го типу, км (табл. 2); kP  – ймовірність вибору k-го типу 
об’єктів для зруйнування; kjie  – умовна ймовірність зруйнування об’єктів k-го типу на 
ділянці мережі шляхів руху.  

Таблиця 2 
Розрахункова протяжність руйнувань об’єктів різного типу 

Середня довжина руйнувань об’єкта ( kl ) 
Найменування об’єкта 

тр1, тр2  тр3, тр4 
Міст (шляхопровід, дамба гідротехнічної споруди) визначається з карти 
Водопропускна труба 0,01 0,015 
Підпірна стіна – 0,15 
Насип 0,05 0,05 
Виїмка 0,05 0,05 
Вузька ділянка дороги (лісовий завал) 0,25 0,15 

де:   тр1 – рівнинна місцевість; тр2 – горбкувата місцевість; тр3 – низькогірська 
місцевість; тр4 – середньогірська та високогірська місцевість. 

 
У якості показника, за яким обирається послідовність руйнування противником 

об’єктів, приймаються відносні трудовитрати на їх руйнування та відновлення 

k

k
wk t

tK
р

в= ,                                                              (6) 

де kk tt рв , – відповідно, потрібні витрати на відновлення об’єкта k-го типу та його 
руйнування. Такий параметр використовується для аналізу доцільності дій диверсійних груп.  

У табл. 3 наведені значення wkk  (у дужках вказаний умовний номер у черзі 
доцільності руйнування об’єктів), розраховані у залежності від типу місцевості.  

 
Таблиця 3 

Значення коефіцієнта відносних трудовитрат для основних об’єктів 
Класи місцевості за рельєфом Назва об’єкта 
тр1, тр2 тр3 тр4 

Міст (шляхопровід, дамба)  1,6 (1) 2,4 (1) 2,4 (3) 
Вузька ділянка дороги 1,6 (1) 2,4 (1) 2,4 (3) 
Водопропускна труба (підпірна стіна) 0,75 (3) 2,25 (3) 3,75 (1) 
Насип (виїмка) 1,15 (2) 2,20 (3) 2,84 (2) 
Лісовий завал 0,70 (4) 0,70 (4) 0,70 (4) 

 
Імовірність вибору для зруйнування k-го типу об’єктів (табл.  5)  визначається як 

відношення міри відносних трудовитрат до загальних сумарних трудовитрат 
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Таблиця 5 
Ймовірність вибору для зруйнування різних типів об’єктів 

Класи місцевості за рельєфом Назва об’єкта тр1, тр2 тр3 тр4 
Міст  0,147 0,124 0,102 
Шляхопровід 0,147 0,124 0,102 
Дамба гідротехнічної споруди 0,147 0,124 0,102 
Вузька ділянка дороги 0,147 0,124 0,102 
Водопропускна труба  0,069 0,117 0,160 
Підпірна стіна 0,069 0,117 0,160 
Насип 0,106 0,114 0,121 
Виїмка 0,106 0,119 0,121 
Лісовий завал 0,064 0,036 0,030 

 
Умовна ймовірність зруйнування об’єктів k-го типу на ділянці мережі шляхів руху 

визначається як 

å
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×
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kk

kk
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e .                                                         (8) 

Запропонована методика дозволяє визначити ймовірність здійснення своєчасного 
маневру із врахуванням очікуваного часу маневру підрозділів під час протидії порушникам 
кордону, на відміну від існуючих враховує ухил перевищень місцевості, дорожні умови 
(наявність шляхів із ґрунтовим покриттям, ширину проїжджої частини), очікуваний обсяг 
завдань із подолання перешкод, визначення якого здійснюється на підґрунті використання 
показника відносних трудовитрат на руйнування та відновлення дорожніх об’єктів на 
шляхах маневру у визначеній смузі (районі). 

 
Рис. 1. Схема формалізації задачі 

 
На наступному етапі необхідно розв’язати задачу вибору раціонального маршруту 

маневру зі всієї мережі шляхів руху. Для здійснення маневру визначається мережа шляхів 
руху у смузі дій; та значення часткових показників як умовні довжини дуг графа. Потрібно 
знайти такий маршрут, сумарна довжина дуг якого буде мінімальною. Формалізація задачі 
здійснюється за схемою, яка наведена на рис. 1. 

Постановка задачі: між вершинами y0,1 та yh,1 необхідно обрати маршрут, який дає 
екстремальне значення сумарної ваги дуг, що його утворюють. Тобто, знайти найменшу 
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сумарну довжину дуг ijd  між проміжними вершинами мережі, які характеризують 
ефективність реалізації маневрених можливостей підрозділів охорони кордону. У якості 
цільової функції обрано вираз: 

min®=å
j

jdD .                                                           (9) 

Послідовність вирішення задачі (оптимізація здійснюється у два етапи: на першому 
етапі від останнього кроку процесу до першого; на другому – від першого до останнього) 
наступна: 

на першому етапі,  рухаючись від наступних кроків до попередніх,  на кожному кроці 
визначається таке управління, яке забезпечує оптимальне продовження процесу, тобто 
умовні оптимальні управління; це продовжується до першого кроку процесу, на якому 
умовне оптимальне управління втрачає свій умовний характер та стає безумовним 
оптимальним управлінням; 

другий етап оптимізації починається з першого кроку, для якого знайдене умовне 
оптимальне управління стає безумовним; воно переводить систему в положення, для якого 
на першому етапі вже знайдено умовне оптимальне управління, і є оптимальним 
управлінням для другого кроку. Аналогічно цей процес продовжується до останнього кроку, 
що дозволяє знайти оптимальне управління для всього процесу.  

Проведення розрахунків здійснюється у наступний спосіб. Мережа шляхів руху 
розподіляється на шари, визначаються вершини графа (вузлів мережі) та протяжності дуг 
(ділянок шляхів); здійснюється послідовне визначення потенціалів і вибір найменшого для 
кожної вершини шарів графа (етап умовної оптимізації);  за сумарною протяжністю дуг 
обирається раціональний маршрут маневру прикордонних підрозділів. 

Приклад розподілу мережі шляхів руху на шари, визначення вершини графа (вузлів 
мережі) та протяжності дуг наведений на рис. 2. 

 
Рис. 2. Приклад розподілу спрямованого графа на шари та його розмітка 

 
Процес розподілу графа на шари полягає в наступному. Перший шар Y0 утворює 

вершина y0,1 – початковий стан. Вершина y0,1 та дуги (ділянки маршрутів), які із неї 
виходять, викреслюються. На графи (рис. 2), який залишився, визначаються вершини, що не 
мають дуг,  які входять до них.  Ці вершини утворюють другий шар.  Така процедура 
продовжується до моменту розподілу за шарами всіх вершин графа. Останній шар утворює 
вершина y5,1  (рис. 3.6), яка характеризує кінцевий стан.  

Визначення потенціалів і вибір найменшого для кожної вершини шарів графа (етап 
умовної оптимізації) здійснюється за формулою  
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де D – потенціал наступної вершини графа, год.; jd – довжина проміжної дуги, год.; 

1-jD  – потенціал попередніх вершин графа, год. 
Вибір за сумарною протяжністю дуг умовно найменшого (раціонального) маршруту 

маневру наведений на рис. 3. 

 
Рис. 3. Вибір за сумарною протяжністю дуг найменшого маршруту 

 
За результатами проведення розрахунків визначається оптимальний вектор 

0,2 2,5 3, 1 1,, ,..., ,j j j jD d d d d- - -Î  дуг мережі шляхів руху, вершини якого будуть складати вузли 
раціонального маршруту маневру. 

Висновок. Розроблена методика вибору раціональних умов реалізації маневрених 
можливостей прикордонних підрозділів ґрунтується на використанні методу динамічного 
програмування та, на відміну від існуючих, під час вибору раціонального маршруту, 
враховує очікуваний час маневру по розрахункових ділянках мережі шляхів руху та надає 
можливості визначити ймовірність здійснення своєчасного маневру із врахуванням 
очікуваного часу маневру підрозділів під час протидії порушникам кордону та кількісні 
показники реалізації маневрених можливостей прикордонних підрозділів. 

Напрямком подальших досліджень є програмна реалізація розрахунків за розробленою 
методикою. 
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МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ 
ДЕРЖАВИ У ВОЄННІЙ СФЕРІ  

 
Розглянуто можливість оцінки елементів інформаційної безпеки України у воєнній сфері в 

умовах інформаційної протидії. Аналізуються рівні виникнення ймовірних загроз інформаційній 
безпеці у воєнній сфері на основі використання інформації про засоби нападу противника. 

Загрози, інформаційна безпека, воєнна організація держави. 
 
Рассмотрены возможности по оценке элементов информационной безопасности Украины 

в военной сфере в условиях информационного противодействия. Анализируется уровни 
возникновения вероятных угроз информационной безопасности в военной сфере на основании 
использования информации о средствах нападения противника. 

Угрозы, информационная безопасность, военная организация государства. 
 
Opportunities are considered according to elements of information security of Ukraine in the 

military sphere in the conditions of information counteraction. It is analyzed levels of emergence of 
probable threats of information security in the military sphere on the basis of use of information on 
means of attack of the opponent. 

Кеywords: threats, information security, military organization of the state. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Однією з найважливіших задач при 
розробці й створенні системи забезпечення інформаційній безпеці держави у воєнній сфері є 
розробка методик, що дозволяють по великій кількості розвідувальної інформації, що 
одержана від різних сил і засобів розвідки, скласти найбільш точне враження про наміри 
військово-політичного керівництва противника, стан бойової готовності його збройних сил і 
діяльності його засобів нападу. Тобто зробити висновок про наявність або відсутність загроз 
інформаційній безпеці у воєнній сфері [1]. 

Новизна проблеми. Прийняття рішення про локалізацію виявлених загроз 
інформаційній безпеці у воєнній сфері принципово відрізняється від обчислення або вибору 
рішення про рівні загроз інформаційній безпеці у воєнній сфері [2] не тільки відсутністю 
формальної процедури, але й змістом, яким є прийняття рішення до якого входить 
переоцінка корисності результату отриманого системою розвідки на підставі внутрішніх 
критеріїв більш високого рівня, що залежать від ситуації. 

Ціль ухвалення рішення щодо локалізації загроз інформаційній безпеці у воєнній сфері 
складається в досягненні Збройними Силами України деякого бажаного результату – 
запобігання або зниження можливого ураження військових об’єктів, а також своїх сил і 
засобів. 

Постановка завдання. У зв’язку із цим мета статті полягає у викладенні методики 
визначення рівнів загроз інформаційній безпеці у воєнній сфері, яка на відміну від існуючих 
дозволяє прийняти остаточне рішення про наявність або відсутність загрози. 

Як, було показано раніше [3], намір противника застосувати силу і здатності до 
проведення бойових дій за часом можуть виявитися раніше, ніж почнеться безпосередня 
підготовка до вторгнення і проведення наступальної операції [4]. 

Тому, розрахунки значень рівнів загроз інформаційній безпеці у воєнній сфері із 
кількістю проведених противником заходів є як би заключним етапом. 

Методика визначення рівнів загроз інформаційній безпеці у воєнній сфері з боку 
ймовірного противника ґрунтується на виявленні розходжень станів діяльності Збройних 
Сил України, (коаліції держав), що перебуває в зоні відповідальності наших засобів розвідки.  
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Оцінка рівнів загроз інформаційній безпеці у воєнній сфері ґрунтується на апріорних 
знаннях про заходи противника і дані про дії його засобів нападу, що одержані в результаті 
безпосереднього спостереження за об'єктами розвідки. 

Для реалізації зазначеного вище підходу до оцінки рівня загроз інформаційній безпеці у 
воєнній сфері скористаємося переліком заходів, а також заданою сукупністю розвідувальних 
ознак, які характеризують ці заходи і можуть бути розкриті засобами розвідки, що входять у 
систему бойового забезпечення [5]. 

Крім того, будемо враховувати логічні й кількісні характеристики взаємозв'язків між 
рівнями загроз інформаційній безпеці та заходами щодо їх виявлення. 

Постановка завдання. При рішенні завдання розпізнавання заходів або дій у випадку, 
коли характер ознак імовірнісний, тобто коли між ознаками й заходами, до яких вони можуть 
бути віднесені, існують імовірнісні зв'язки, побудова алгоритмів, розпізнавання може бути 
заснована на результатах теорії статистичних рішень. При повній вихідній апріорній 
інформації ці результати можуть бути використані безпосередньо. При неповній вихідній 
інформації алгоритми розпізнавання також можуть бути засновані на результатах теорії 
статистичних рішень, хоча в цьому випадку ці результати можуть бути використані лише 
шляхом реалізації процедури навчання або самонавчання. 

Можливі і інші підходи до рішення завдання розпізнавання. Зокрема після виміру 
(викриття)  кожної чергової ознаки S1;  S1S2;  S1S2S3. Тоді по певному алгоритмі вирішується 
завдання розпізнавання на основі даних про наявні до сучасного стану ознаки. При цьому 
залежно від результатів порівняння отриманого рішення з деякими встановленими 
заздалегідь границями визначається чергова ознака, або припиняється подальше 
нагромадження інформації про цей захід.  

Така процедура рішення завдання розпізнавання зобов'язана своїм виникненням 
одному з розділів статистики - послідовному аналізу [6]. 

Виклад основного матеріалу.  При виявленні заходів,  проведених противником в 
якості кількісної характеристики ступеня відповідності окремих розвідувальних ознак 
кожного із заходів з використанням інформаційної міри цих ознак. 

Кількісно інформаційна міра ( )
ij SMV ,  розвідувальної ознаки визначається як кількість 

інформації, яка є в ознаці ( )ji NiS ...1=  щодо заходу ( )MjM j ...1== . 
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де ( )ij SMP /  – імовірність того, що має місце захід jM  при виявленні ознаки iS ; 
)( jMP  – апріорна ймовірність jM . 

Відома рівність 
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У зв'язку з тим, що при проведенні противником заходів може бути розкрита система 
ознак ( )ni SSSS ,...,...,R 21n Î , важливим елементом розпізнавання є обчислення інформаційної 
міри системи ознак 

nj RMV ,  з урахуванням їх взаємозв'язків. 

Для системи ознак  R n інформаційна міра дорівнює: 
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де 
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iij
 –  кількість інформації,  що мається в ознаці iS  

щодо заходу jM  якщо відомо, що ознаки 11,.... -iSS  мали місце; 

11.../, -iij SSSMV  показує, яку додаткову інформацію щодо заходу jM , містить 

розвідувальні признаки iS , якщо раніше розвідкою були добуті ознаки 11,.... -iSS . 
У тому випадку, якщо додатково внесена ознакою iS  інформація дорівнює його 

інформаційній мірі, тобто 11 .../, -iij SSSMV = ij SMV , ,  то ознаку iS , варто вважати незалежним 
від ознак S1,…,Si-1. Для зручності користування вираження (4) приведемо його до наступного 
виду: 
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де i=1…Nj – число незалежних ознак, що описують jM  захід; 
l=1...L – число груп залежних ознак. 
Перехід від інформаційної міри системи розвідувальних ознак до умовної ймовірності 

розпізнавання заходу здійснюється шляхом перемножування апріорної ймовірності заходу на 
інформаційну міру виявлених ознак: 

P(Mj/Rn)=P(Mj) nj RMV ,  .                                                  (6) 

На підставі розглянутої методики пропонується алгоритм процесу ухвалення рішення 
про проведення противником того або іншого заходу.  

Процес ухвалення рішення складається із двох етапів:  
перший етап - характеризується використанням детермінованого підходу;  
другий етап – імовірнісного. 
Вихідними даними для імовірнісного підходу є апріорні імовірності виявлення ознаки 

Si при проведенні заходу jM – P(Si/Mj). 
Детермінований підхід у нашому випадку використається при складанні для кожного 

заходу (якщо це можливо) набору розвідувальних ознак Rj={Si
j}, однозначно визначають 

даний j-захід і порівняння цих наборів з набором ознак Rn={Si}, отриманих на момент 
ухвалення рішення.  

У випадку якщо RnÎ Rj приймається рішення про проведення противником j -го заходу, 
у противному випадку, виробляється аналіз на основі імовірнісної логіки. 

За формулою (5) розраховується сумарна інформаційна міра розкритих розвідувальних 
ознак 

nj RMV , , потім за формулою (6) розраховується P(Mj/Rn) і рівняється з порогом Gj. 

P(Mj/Rn)³ Gj ,                                                                     (7) 
де Gj – поріг ухвалення рішення про те, що проводиться j-й захід. 
Величини порогів для кожного заходу визначаються виходячи із припустимих значень 

імовірностей правильних (Рjj) та помилкових (Рjq) рішень  
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Таким чином, при надходженні системи (набору) розвідувальних ознак Rn у 
результаті рішення завдання може бути отриманий остаточний висновок про проведений 



 

 
146 

противником захід або список можливих заходів, що у порядкові по убуванню ймовірності 
P(Mj/Rn). 

Значення умовних ймовірностей P(Mj/Rn) використається надалі для визначення рівнів 
загроз інформаційній безпеці у воєнній сфері. 

Крім того, рішення про заходи, що проводяться противником, доводять до 
командування збройних сил для аналізу й ухвалення рішення на проведення адекватних 
заходів щодо підвищення бойової готовності сил і засобів. 

Стан загроз противника можна розглядати як повну групу неспільних подій (рівнів), 
для яких справедлива рівність: 

å
=

=
3

1
1)(

a
atP ,                                                                (9) 

де Рt(a) – ймовірність a-го стану (рівня) загрози; 
a=1, 2, 3 – номер рівня загрози; 
t – момент часу визначення загрози. 
При цих умовах розрахунок ймовірностей рівнів інформаційної безпеки у воєнній сфері 

доцільно робити з використанням ітераційного методу по формулі (10) [6]: 
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Pt-1(a)- ймовірність a-го рівня, розрахована на попередньому кроці обчислення; 
Р(Mj/a) - ймовірність проведення супротивником Мj, заходу на a-м рівні загрози; 
Р(Мj/Rn) - отримана умовна ймовірність виявлення Мj заходу якщо засобами розвідки 

розкритий набір Rn ознак.  
Послідовне та багаторазове рішення завдання визначення рівнів загрози повітряного 

нападу з використанням на кожному кроці усі зростаючого числа виявлених заходів 
особливо доцільно у випадках, коли ухвалення рішення сполучене з певним ризиком. 

Формула (2.10) може бути використана при виконанні наступних умов: 
заходи супротивника формулюються таким чином, що кореляційними зв'язками між 

ними можна було б зневажити; 
можливе виникнення ситуації "циклічного нуля" вирішується відомими методами. 
Імовірності Р(Mj/a) можуть бути отримані на підставі наявних в органах розвідки 

статистичних даних щодо досвіду навчань і локальних конфліктів, або реальних заходів по 
переводу засобів повітряного нападу в підвищені ступені бойової готовності, або з 
використанням імітаційного моделювання. А при їхній відсутності - шляхом проведення 
експертного опитування колективу компетентних експертів. 

Рішення про перехід загрози повітряного нападу на який-небудь рівень може бути 
прийняте за критерієм заданого перевищення ймовірності цього рівня над ймовірностями 
інших рівнів 

Рt(a*)-Pt(a)³ *aП  ,                                                         (11) 

де *aП  – граничне значення ймовірностей. 
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Отже, загрози інформаційній безпеці у воєнній сфері можуть бути визначені в 
результаті виявлення проведених противником заходів з використанням детерміністської або 
імовірнісної логіки. Запропонована методика визначення рівнів загроз інформаційній безпеці 
у воєнній сфері дозволяє врахувати не тільки апріорні знання про дії противника, які є в 
органах розвідки, але й розрахувати вірогідність формування заходів на підставі розкритих 
розвідувальних ознак. У зв'язку з високим ступенем відповідальності за прийняте рішення 
граничні значення для рівнів загроз інформаційній безпеці у воєнній сфері повинні 
встановлюватися з використанням великої кількості інформації. Критерії вибору граничних 
значень рівнів загроз інформаційній безпеці у воєнній сфері можуть змінюватися залежно від 
умов військово-політичної обстановки. Часовий інтервал аналізу загроз інформаційній 
безпеці у воєнній сфері розраховується зі здатності збройних сил противника підготувати 
наступальну операцію. 
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ОБОБЩЕННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ПРИОРИТЕТОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СЛОЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЪЕКТА 
НА ОСНОВЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

 
Наведено характерні ознаки складних адміністративно-господарських об’єктів (САГО), на 

цій основі сформульовано низку критеріїв для побудови класифікаційної моделі (КМ) пріоритетів 
науково-технічного розвитку (НТР) таких об’єктів. Стаття містить формальну постановку 
задачі синтезу узагальненої моделі пріоритетів НТР САГО у вигляді системи об’єктів із заданою 
сигнатурою. Запропоновано підхід до побудови КМ НТР САГО у вигляді таксономії, яку подано 
мовою теорії категорій. Суть підходу полягає у створенні спочатку архетипу ієрархії 
пріоритетів НТР САГО, а згодом – таксономій, які являють собою КМ пріоритетів конкретних 
САГО. Для створення архетипу використано відому піраміду пріоритетів людських потреб по 
А. Маслоу. 

Ключові слова: узагальнена модель, теорія категорій, складні адміністративно-
господарські об'єкти. 

 
Описаны характерные признаки сложных административно-хозяйственных объектов 

(САХО), на этой основе сформулирован ряд критериев для построения классификационной 
модели (КМ) приоритетов научно-технического развития (НТР) таких объектов. Приведена 
формальная постановка задачи синтеза обобщенной модели приоритетов НТР САХО в виде 
системы объектов с заданной сигнатурой. Предложен подход к построению КМ НТР САХО в 
виде таксономии, представленной на языке теории категорий. Суть подхода заключается в 
создании сначала архетипа иерархии приоритетов НТР САХО, а впоследствии - таксономий, 
представляющих собой КМ приоритетов конкретных САХО. Для создания архетипа была 
использована известная пирамида приоритетов человеческих потребностей по А. Маслоу. 

Ключевые слова: обобщенная модель, теория категорий, сложные административно-
хозяйственные объекты. 

 
Given the characteristics of complex administrative - business objects (СABO), on this basis, 

provide a set of criteria for the construction of a classification model (CM) priorities of scientific and 
technological development (STD) such objects. The article contains a formal problem statement of 
synthesis a generalized model of priorities STD CABO as a system of objects with a given signature. An 
approach to the construction of the CM STD CABO as taxonomy presented in the language of category 
theory is offer. The approach is to establish at first an archetype of hierarchy priorities STD CABO, and 
later - taxonomies that are KM of priorities specific CABO. To create the archetype is used known 
pyramid of priorities human needs of A. Maslow. 

Keywords: the generalized model, the theory of the categories, difficult administrative objects. 
 
Введение. На сегодня ключевым моментом реализации научно-технической политики 

развитых стран является повышение эффективности исследований в наиболее 
перспективных областях знаний [1,2]. При этом получение новых знаний одновременно во 
всех областях, которые в настоящее время признаны перспективными, требует непомерно 
высоких ресурсных затрат, главным образом, на оборудование и подготовку специалистов, в 
связи с чем такая политика экономически целесообразна лишь только для сравнительно 
узкого круга ведущих государств мира. Для большинства же других стран с традиционно 
высокой инновационной составляющей в структуре экономики, актуальной задачей является 
создание рациональной стратегии обоснованного выбора приоритетных направлений, на 
которых должны быть сконцентрированы основные усилия правительства и инвестиции 
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бюджетных средств. Указанная задача, являясь важнейшей при формировании научно-
технической политики, предполагает разработку инструментов определения научно-
технологических приоритетов, а также механизмов их реализации [3-7]. В большинстве 
передовых стран мира (США,  Японии и др.),  а также и в Украине [8]  прогнозирование 
научно-технического развития (НТР) отдельных областей и регионов осуществляется на 
основе Форсайт технологии (от английского Foresight – «предвидение» [9, 10]). Этот подход 
применяется не только на уровне страны в целом, но и при прогнозировании развития 
отдельных отраслей экономики, регионов и других сложных административно-
хозяйственных объектов (САХО) [11-13]. Определение понятия регион, как САХО и 
специфика процесса прогнозирования его НТР была рассмотрена авторами в работе [14]. 
Результатами прогнозирования НТР на основе технологии Форсайт являются перечни 
технологий, либо направления исследований и разработок, которые требуют 
первоочередного инвестирования.  

Реализация Форсайт технологии для прогнозирования НТР региона требует 
привлечения значительного числа экспертов из разных областей, а существующие на данный 
момент инструменты прогнозирования [15,16] направлены, в основном, на автоматизацию 
конкретного, иногда нескольких, этапов процесса прогнозирования. Это, в свою очередь, 
порождает ряд проблем, связанных с субъективностью и трудоемкостью процесса 
прогнозирования, выбором методологии и инструментов для построения прогнозов, а также 
отсутствием комплексной его компьютеризации. 

Цель данной статьи состоит в описании процесса синтеза математических моделей 
систем приоритетов с использованием основных положений теории естественной 
классификации для автоматизации наиболее затратного этапа Форсайт технологии при 
прогнозировании НТР региона, как типичного представителя класса САХО. 

Постановка задачи. В качестве исходных данных для построения классификационной 
модели (КМ) будем рассматривать набор приоритетов НТР с заданным на нем отношением 
частичного порядка, указывающим лишь на степень их важности для САХО. 

Необходимо: упорядочить данный набор приоритетов в виде многоуровневой 
структуры с установлением между отдельными приоритетами отношений строгого порядка, 
удовлетворяющих требованиям таксономического разбиения. 

В качестве архетипа обобщенной модели приоритетов НТР САХО используем 
пирамиду потребностей по А. Маслоу [17]. Формально представим указанную модель как 
пару объектов  

=< >М P, β ,       (1) 
где Р – базовое множество приоритетов НТР; 

®β:Ω R  – инъективное отображение, ставящее в соответствие каждому названию 
отношения Ì ( n )R R  из сигнатуры Ω данной модели отношение r(n) между элементами 
множества Р. 

В результате решения задачи будет построена КМ, которая благодаря наличию 
сигнатуры, будет пригодна для установления гомологических связей между архетипом и 
таксономиями, отражающими системы приоритетов конкретных типов САХО, а также между 
произвольно выбранными парами указанных таксономий. 

Основной материал. Сказанное выше приводит к необходимости выделения на 
первом этапе классификации множества характерных признаков САХО (рис. 1). 
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Рис. 1. Характерные признаки СП НТР САХО 
 
Формирование критериев классификации приоритетов НТР САХО. 
Для выделения класса САХО из множества всех кибернетических объектов 

целесообразно использовать известные в теории естественной классификации критерии 
естественности (иерархичности, монизма, системности, свойств, связности). Эти критерии 
напрямую или опосредовано определяются характерными признаками САХО, 
приведенными на рисунке 1. Применение указанных критериев дает возможность 
обеспечить параметричность классификации САХО в едином классификационном поле.  

На языке теории категорий задача классификации приоритетов НТР САХО сводится к 
разработке и исследованию классификационной модели (КМ) приоритетов НТР САХО, 
которая должна удовлетворять следующим принципам: 

– единства универсума, т.е. существования в некоторой категории Â , которая описывает 
классификацию приоритетов НТР САХО, единого инициального объекта, который отвечает 
понятию «надсистема-класс»: 

a a a! a Ob a Ob a Mor a : a aMor ( a ,a ) { a }^ ^ ^®$ Î Â" Î Â$ Î Â Â =   (2) 
– иерархичности, т.е. каждый объект категории Â , которая описывает классификацию 

приоритетов НТР САХО, является вершиной конуса и, кроме того, для каждого объекта 
категории Â  существует некоторая подкатегория, для которой он является инициальным 
объектом: 

a Ι aa Ob Mor [a) ; a Ob : a Ob" Î Â $ Â ¹Æ " Î Â $Â ÍÂ Î Â ,    (3) 
где Mor [ a )Â  – множество всех морфизмов, началом которых является–объект a . 
– параметричности, т.е. в некоторой категории Â , которая описывает классификацию 

приоритетов НТР САХО, существует подкатегория свÂ , описывающая свойства любых 
элементов классифицируемой предметной области: св$Â ÌÂ . 

Исходя из иерархической природы пирамиды по А. Маслоу, выбранной в качестве 
архетипа для создания обобщенной модели приоритетов НТР САХО, приоритеты в 
обобщенной модели должны быть представлены иерархией из пяти слоев. Нижний слой 
образует множество приоритетов, отражающих физиологические потребности членов 
коллектива, входящих в состав САХО; вышележащий слой включает приоритеты, 
определяющие их безопасность и защищенность. Следующие три слоя образуют надстройку, 
в которую входят, соответственно, приоритеты развития, отражающие степень социальной 
адаптации, толерантности и самореализации. 

Высший, пятый слой, отражает глобальную цель, которая обычно трудно 
формализуется, но из нее возможно выделение ограничений (в виде структуры и стратегий) 
для нижележащих слоев, в которых цели формируются более конкретно. 

Указанное обстоятельство определяет способность данной структуры отражать 
послойную конкретизацию целей и выделение на каждом слое достаточно формализуемых и 
достижимых целей. 
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С учетом изложенного выше, категорная модель приоритетов НТР САХО может быть 
построена следующим образом. 

Рассмотрим категорию А, при этом класс ObА является конечным множеством с 
разбивкой: 

n
i 0 iObA A== U ,       (4) 

где iki
i m m 1A { a } ==  – множество объектов, которые отвечают системам-классам і-го 

уровня иерархии ( 0k 1= , т.е. на нулевом (верхнем) уровне иерархии находится только один 

объект 0
1a  (система-класс, отражающая глобальную цель, состоящую в самореализации), 

тогда 1k 2,3= , т.е. на первом и втором уровнях иерархии находятся два объекта 1
1a  и 1

2a  
(две системы-класса – толерантности и социальной адаптации соответственно), ³2k 2i  и 

+ ³ = -i 1k 2ki  ( i 2,n 1) ). 
Аналогично, для описания приоритетов, соответствующих первичным потребностям 

членов коллектива САХО, т.е. для уровней =2k 3,4 , вводятся два объекта 2
3a  и 2

4a . При этом 

система-класс 2
3a  отражает безопасность и защищенность; 2

4a  - физиологические 
потребности членов коллектива САХО. 

Структура заданных объектов, в обобщенной модели, описывается путем введения 
набора морфизмов MorA , которые задаются для любой пары элементов, принадлежащих 
различным слоям иерархии.  

i
m1a , i

m2a  ( i 1,n )= : 
при

при
Æ ¹ìï= í =ïî i

m1

1 2i i
m1 m2

1 2a

, m m ,
Mor(a ,a ) {1 } m m .   (5) 

Для произвольной пары  
i 1 i
s r( a ,a )+ : i 1 i

s rMor(a ,a )+ = Æ , где i 0,n 1= - , = ir 1,k , += i 1s 1,k . 
Для любого элемента  

Î =i
r Ia A ( i 1,n ) :  

при
при

-
- ì a =ï= í

Æ ¹ïî

i 1,i
i 1 i s,r r
s r

r

{ } s s ,Mor( a ,a )
s s

   (6) 

Для элемента 0
1a  подмножества 0A : 0

1

0 0
1 1 aMor(a ,a ) {1 }= .  

Для произвольной пары 1 i
2 r( a ,a ) : 1 i

2 rMor(a ,a ) = Æ , где =i 2,n , = ir 1,k . 
Кроме того, MorA  содержит в себе морфизмы, которые являются произведением 

описанных выше базовых морфизмов. Они отвечают связям родовой системы-класса со своими 
все более глубокими подсистемами ( т. е. вида со своими все более отдаленными родами). 

Морфизмы категории А, как связи между ее объектами, описывают родо-видовые связи 
между соответствующими системами-классами. После построения категории А, любому 
объекту любого уровня отвечает единый морфизм и единый объект верхнего уровня, 
связанный с этим объектом с помощью данного морфизма: 

r r r

i i 1 i i 1,i i 1 i
i r i 1 r rs s ,r sA a a A ;a a Mor( a ,a )- - -

-' « Î « Î ,   (7) 

где =i 1,n .  

Для объекта Î0
1 0a A  таким морфизмом является 0

1a1 , который в дальнейшем будем 

обозначать = 0
1

0,0
1,1 aa 1 . 
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Будем считать категорию А обобщенным представлением КМ системы приоритетов НТР 
конкретного САХО, тогда необходимо описать некую категорию А*, соответствующую 
архетипу системы приоритетов для любых САХО.Поскольку между множеством морфизмов, 
принадлежащих парам объектов соседних уровней, и множеством объектов, которые являются 
концами этих морфизмов, существует биективное, а значит взаимооднозначное соответствие, 
то объекты категории А* можно представить следующим образом: * n *

i 0 iObA A== U , где 
-

== a i
m

k* i 1,i
i m 1s ,mA { }  – множество объектов, которые отвечают связям систем-классов 

=( i 1,n ) , а = a* 0,0
0 1,1A { }  – множество, содержащее объект, который отражает связь 

предельно широкой системы-класса с ней самой. В частности, объект отвечает a0,1
1,1  связи 

системы-класса «Самореализация» с системой-классом «Толерантность», объект – a0,1
1,2  

связи системы-класса «Толерантность» с системой-классом «Социальная адаптация». 
Исследуем класс MorА*. По правилу построения морфизмов над категорией А 

морфизмом объекта -a
m1

i 1,i
s ,m1  : -a ®ai 1 i

m1 m1  в объект -a
m2

i 1,i
s ,m2 : -a ®i 1 i

m2 m2a  является 

произвольная пара морфизмов (f,ψ ), где - -f a ®a
m1 m2

i 1 i 1
s s:  и a ®i i

m1 m2ψ : a  , такая, что 

-a
m1

i 1,i
s ,m1  -y = f a

m2

i 1,i
s ,m2 . Поэтому: 

при

при-

- -

a a

Æ ¹ì
ïa a = íì üæ ö =í ýç ÷ï è øî þî

m1 m2 i 1 i
s m1m1

1 2
i 1,i i 1,i

A* s ,m1 s ,m2
1 2

, m m ,
Mor ( , ) ;

1 ,1 m m
                             (8) 

q p

i ,i 1 i 1,i
A* s ,q s ,pMor ( , ) ;+ -a a =Æ

p

i 1,i 0,0
A* 1,1s ,pMor ( , ) ;-a a =Æ                                  (9) 

при и

при и
- - -

- - -

Æ ¹ ¹ì
ï

a a = íì üæ öa a = =í ýï ç ÷
è øî þî

p

s p
ps p pp

s s p
i 2,i 1 i 1,i

A* r ,s s ,p i 2,i 1 i 1,i
s s pr ,s s ,p

, r r s s ,

Mor ( , ) ;
, r r s s .

  (10) 

( ){ }a a = a a0,0 0,1 0,0 0,1
A* 1,1 1,1 1,1 1,1Mor ( , ) , ;    (11) 

( ){ }a a = a a0,0 0,1 0,0 0,1
A* 1,1 1,2 1,1 1,2Mor ( , ) , ;     (12) 

( ){ }a a = a a0,0 0,0 0,0 0,0
A* 1,1 1,1 1,1 1,1Mor ( , ) , ;    (13) 

Аналогично формируется множество: 

{ }- -æ öa a = a aç ÷
è øs p

j 1, j0,0 0,1 i 1,i
A* 1,1 1,1 r ,r s ,pMor ( , ) , .                                      (14) 

Морфизмы, задающие, отношения между системами-классами нижележащих уровней 
иерархии,  соответствующих первичным потребностям коллектива САХО,  имеют ту же 
конструкцию, что и (11)-(13). 

Итак, можно утверждать, что категории А и А* изоморфные, и этот изоморфизм 
определяется ковариантным функтором F: А → А*. Данное утверждение обеспечит на практике 
возможность соотнесения отдельных приоритетов, содержащихся в архетипе, с 
соответствующими им из КМ НТР САХО, либо соотнесение таких приоритетов в паре КМ НТР 
САХО. 
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Связи между системами-классами, как было отмечено выше, отвечают их свойствам. 
Итак, на основе категории А* можно описать структуру свойств систем-классов, которые 
отвечают объектам категории А, т.е. построить категорию В, изоморфную категории А*. 

Этот изоморфизм определяется ковариантным функтором G:А* → В, таким, что на 
объектах категории А* функтор G задается следующим образом: 

-a = =
m

i 1,i i
ms ,mG( ) b , ( i 1,n ),      (15) 

где i
mb  – объект, который отвечает системе-класса і-го уровня иерархии; 

a =0,0 0
11,1G( ) b ,        (16) 

где 0
1b  – объект, который отвечает свойству-класса системы-класса «Самореализация», 

для получения которого использовался морфизм a0,0
1,1 : 

-a =i 1,i i
ms ,mm

bG( 1 ) 1 ; a =0 ,0 0
1,1 1bG( 1 ) 1 ; æ öæ öa a = bç ÷ç ÷è øè øs m m mm

j -1,i -1 j,i j,i
r ,s s ,m s ,mG , ;  (17) 

- - -æ öæ öa a = bç ÷ç ÷è øè øs m m mm

i 2 ,i -1 i 1,i i 1,i
r ,s s ,m s ,mG , ,     (18) 

где - -b Î
m m

i 1,i i 1,i i
B ms ,m s ,mMor ( b ,b )  – морфизм, что отвечает связи классов категории В; 

( )( )a a = b0 ,0 0 ,1 0 ,1
1,1 1,1 1,1G , ; ( )( )a a = b0 ,0 0 ,1 0 ,1

1,1 1,2 1,2G , ; ( )( )a a = b0 ,0 0 ,0 0 ,0
1,1 1,1 1,1G , .  

Операция объединения категорий А и В даст категорию UA B , такую, что 
Ob(A B) ObA ObB=U U , MorA B MorA MorB= ÁU U U ,    (19) 

где ikn 0 i
i 1 1 jj 1 Mor( a ,b )= =Á= U U , 0 i 0,i

1 j 1, jMor( a ,b ) ( )= g , 0,i 0,1 0,i
1, j 1,2 1, j( )g = a b . 

Показано, механизм формирования обобщенной модели приоритетов НТР САХО 
функционирует не по принципу составления некоторого целого из заданных вначале частей, 
а по принципу поддержки заведомо заданного целого из частей, которые специально для 
этого предназначены. Данный эффект является проявлением двух видов свойств систем, 
которые входят в состав отдельных приоритетов и модели НТР САХО в целом –  
функциональных свойств и поддерживаемых свойств (что является внутренней причиной 
наличия функциональных свойств). 

Выводы.  Исследованы и обоснованы характерные признаки САХО, как иерархической 
системы понятий с единственной вершиной на высшем уровне, отражающей характерные 
признаки САХО и системность реальной действительности, а также способной отразить 
свойства конкретных элементов, составляющих объем любого понятия в составе системы.  

В качестве содержательной основы формального описания классификации приоритетов 
НТР САХО использован вариант описания системы понятий в виде категорной модели, 
сформулированные в работе принципы естественности. При этом за исходные приняты 
принципы иерархичности и монизма. Параметричность классификации обеспечена путем 
заданного деления универсума (категории самореализаци) на подклассы, которые отвечают 
понятиям вторичных потребностей (толерантности, социальной адаптации), а также 
первичных потребностей (безопасности и защищенности, физиологических потребностей 
членов коллектива). 

Категорная модель системы приоритетов НТР САХО является первичной (в силу 
наивысшей степени абстракции описания моделируемого объекта). Дальнейшая реализация 
подхода к моделированию системы приоритетов состоит в конкретизации категорной модели 
до уровня продуктивных, аналиических моделей. В итоге планируется создание 
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информационной технологии, а на ее основе - диалоговой компьютерной системы в рамках 
Форсайт технологии для обоснованного выбора приоритетов НТР САХО. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
 

УДК 621.391                                                                к.т.н., доц. Бойченко О.В. (ОДАТРЯ) 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ  
В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ПІДТРИМКИ РІШЕНЬ 

 
У статті розглянуто можливості удосконалення методики введення, зберігання та 

надання інформації для забезпечення автоматизації підтримки рішень, що дозволить створити 
умови для підвищення ефективності функціонування відомчого інформаційного забезпечення 
підтримки рішень в правоохоронній діяльності.  

Ключові слова: інформаційні системи підтримки рішень, контекстна діаграма, 
правоохоронна діяльність. 

 
В статье рассмотрены возможности совершенствования методики ввода, хранения и 

предоставления информации для обеспечения автоматизации поддержки решений, что 
позволит создать условия для повышения эффективности функционирования ведомственного 
информационного обеспечения поддержки решений в правоохранительной деятельности. 

Ключевые слова: информационные системы поддержки решений, контекстная диаграмма, 
правоохранительная деятельность. 

 
In the article the possibilities of improving the methodology input, storage and disclosure of 

information to ensure the аutomation of support of decisions are considered, that will create conditions 
for improving the efficiency of departmental information management decision support in law 
enforcement. 

Keywords: information system decision support, context diagram, law-enforcement activity. 
 
Вступ та постановка завдання. Сучасні підходи до проектування відносно простих 

інформаційних систем основані на застосуванні одиничної контекстної діаграми з 
зіркоподібною топологією, в центрі якої знаходиться головний процес, з’єднаний з 
приймачами та джерелами інформації, за допомогою яких із системою взаємодіють 
користувачі та інші зовнішні системи. 

Щодо складної розгалуженої інформаційної системи, то застосування одиничної 
контекстної діаграми буде визначати достатню кількість складностей, зокрема наявність 
великої кількості зовнішніх сутностей (більше десяти), розподілена природа структури 
системи, а також багатофункціональність системи зі сформованим групуванням функцій в 
окремі підсистеми.  

Ієрархія контекстних діаграм визначає взаємодію основних  функціональних підсистем 
розроблюваної інформаційної системи,  як між собою,  так і з зовнішніми вхідними та 
вихідними потоками даних і зовнішніми об’єктами (джерелами та приймачами інформації), з 
якими взаємодіє інформаційна система. 

Розробка контекстних діаграм вирішує проблему суворого визначення функціональної 
структури інформаційної системи на початковій стадії її проектування.  

Завершальним етапом побудови контекстних діаграм є перевірка відповідності 
отриманої моделі на повноту вихідних даних про об’єкти системи та ізольованість об’єктів 
(відсутність інформаційних зв’язків з іншими об’єктами).  

Зазначимо, що для кожної підсистеми, що присутня на контекстних діаграмах, 
виконується її деталізація з допомогою діаграм потоків даних. Кожний процес на діаграмі 
потоків даних,  в свою чергу може бути деталізований з допомогою діаграми потоку даних 
або міні специфікацією. 

Зокрема при деталізації повинно виконуватися правило балансування (деталізуюча 
діаграма при деталізації підсистеми або процесу у якості зовнішніх джерел (приймачів) 
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даних може мати тільки ті компоненти (підсистеми, процеси, зовнішні сутності, 
накопичувачі даних), з якими має інформаційний зв’язок деталізуємо система або процес на 
вихідній діаграмі) та правило нумерації, яке визначає, що при деталізації процесів повинна 
підтримуватись їх ієрархічна нумерація.  

В ІСПР МВС існує велика кількість різноманітних автоматизованих обліків за різними 
напрямками діяльності, але використовуються вони розрізнено, що негативно впливає на 
оперативність обробки даних та зручність їх використання [1].  

Майже всі потоки інформації, що циркулюють в ОВС, починаються з реєстрації заяв та 
повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, тому  розробка моделі ІСПР первинної 
обробки інформації про події є актуальним завданням ОВС України. 

У ІС ОВС потік iнформацiї великий i багатогранний.  
Умовно всю iнформацiю можна поділити на 4 групи: 
Керуюча інформація, що йде з МВС, УМВС вниз, у пiдлеглi органи. 
Звітна iнформацiя, що йде з низових пiдроздiлiв вгору, у МВС, УМВС. 
Орієнтуюча інформація, що циркулює мiж пiдроздiлами. 
Ознайомча інформація для направлення у виробничі, суспiльнi органiзацiї. 
Потоки i фонди iнформацiї накопичуються i циркулюють у процесі взаємодії всiх 

служб з населенням i  мiж собою як по вертикалі,  так i  по  горизонталі на всіх рівнях 
управління у системі ОВС. 

Перший рівень управління являє апарат МВС України; другий - регіональний (ГУМВС, 
УМВС, УМВСТ); третiй - територіальний (мiськi (районні) управління, вiддiли, вiддiлення 
внутрiшнiх справ, підприємства i установи системи МВС). 

На першому та другому рівнях відбувається тісна взаємодія ІС структури МВС з 
іншими відомствами та органами влади (СБУ, прокуратура, суди, МНС, податкова 
адміністрація і т. ін.).  

Тенденції розвитку ІС різних структур та відомств припускають створення єдиного 
інтегрованого інформаційного простору, що об’єднує правозахисну, правоохоронну та 
іншими системи, а також взаємодію між регіонами за основними напрямками. 

Основний обсяг первинної інформації формується на третьому рівні. 
Найбільша ефективність ІСПР досягається при оптимізації планів роботи, швидкому 

виборі оперативних рішень, чіткому маневруванні матеріальними і фінансовими ресурсами 
тощо. 

Визначаючи ІСПР сукупністю засобів обчислювальної та іншої техніки, математичних 
методів і моделей, інтелектуальних продуктів і їх описів, а також способів і порядку 
взаємодії зазначених компонентів, варто підкреслити, що головною ланкою і керуючим 
суб’єктом у перерахованому комплексі елементів була, є і залишається людина, фахівець [2].  

Насамперед, у нинішніх умовах функціонування нових ІС немає чіткого розмежування 
між користувачем системи, постановником задач, оператором, програмістом, представником 
обслуговуючого технічного персоналу. Більше того, упала нездоланна донедавна стіна між 
розроблювачем і користувачем ІС.  

Сьогодні існують готові інструментальні програмні засоби, які дозволяють методом 
інтерпретації швидко розробляти власні програмно-орієнтовані продукти – пакети 
прикладних програм. Для цього потрібно бути насамперед хорошим фахівцем у своїй області 
і меншою мірою володіти програмуванням. На допомогу користувачу все активніше 
впроваджується об’єктно-орієнтований підхід, який дозволяє працювати з тими різновидами 
первинних документів, які були характерними до впровадження АС. 

Такий стан став можливим завдяки стрімкому поширенню персональних ЕОМ та інших 
компактних і відносно дешевих засобів обчислювальної техніки [3].  

Для удосконалення методики введення, зберігання та надання інформації для АПР у 
ІСПР з урахуванням значних обсягів циркулюючої інформації, була обрана система 
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управління базами даних (СУБД) Oracle 10. Відповідно цієї СУБД обрано середовище 
розробки інтерфейсу та вихідних форм того ж  виробника – Oracle Developer.  

Зазначене дозволяє швидко розробляти модулі вводу-виводу інформації, мати єдину 
мову програмування та маштабованість програмного забезпечення. 

Основою удосконалення методичного апарату формування й використання 
інформаційних ресурсів в ІСПР стало розроблення нового комплексу програмно-технічних 
засобів, що реалізовані на базі сучасної системи управління базами даних, потужного 
серверу та автоматизованих робочих місць (АРМ), що пов’язані між собою корпоративною 
мережею.  

Мережа призначена для об’єднання всіх міськрайлінорганів з ГУМВС (регіональний 
рівень) і МВС України (центральний рівень). 

Процес проектування комплексу передбачає створення єдиної версії програми, що 
встановлюється на усі комп’ютери чергових частин ОВС регіонального рівня. 

Виходячи із загальної постановки завдання, була розроблена структура даних, що 
відображає проходження потоку інформації з моменту виникнення  події (заяви, 
повідомлення), до прийняття рішення по ній (порушення кримінальної справи або складення 
відмовного матеріалу).  

Склад реквізитів і реляційні зв’язки типу один до багатьох відображені відповідно на 
рис. 2, 3. 

Алгоритм методики формування й використання інформаційних ресурсів в ІСПР 
полягає в виконанні послідовності наступних елементів (рис. 1). 

 
 Алгоритм методики формування 

й використання інформаційних 
ресурсів в ІСПР 

I. Форма для введення і 
коригування документів 

ЖРЗПЗ 

II. Автоматичний пошук 
запису по базі після 

введення інформації в поля 
ОВС, номер і дата КОАП 

III. Здійснення введення 
нового запису за умови 

якщо жодного документу 
не було знайдено 

IV. Перехід на 2-у сторінку 
- «ДОДАТКОВІ ДАНІ» 

після введення інформації 
по КОАП, розміщеної на 

1-ій сторінці 

V. Введення інформації 
про рішення, що було 
прийнято в результаті 
розгляду матеріалів 
(вноситься в вікні – 

Рішення) 

Сторінки-закладки 

КУПП 

Додаткові 
дані 

Рішення  

Повна 
фабула 

 
Рис. 1. Алгоритм методики формування й використання інформаційних ресурсів в ІСПР 
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Рис. 2. Склад реквізитів таблиць бази даних 
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Рис. 3. Реляційні зв’язки та типи залежностей таблиць бази даних 
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Рис. 4. Головне вікно програми 
  
Першим елементом є форма для введення і коригування документів ЖРЗПЗ (журнал 

реєстрації заяв та повідомлень про злочини) з чотирма сторінками - закладками. 
 Перша - "КУПП" (вводиться первинна інформація про подію).  
 Друга - "Додаткові дані" для введення  інформації про осіб, що проходять по події,  

додаткові відомості про подію, перераховуються  предмети посягання, спосіб проникнення, 
насильницькі  дії і засоби  злочину). 

 Третя - "Рішення"  для введення інформації про прийняті рішення по події та рішення 
за скасованим відмовним матеріалом. 

 Четверта - "Повна фабула"  для виведення фабули злочину зі всіма доповненнями по 
книзі обліку адміністративних правопорушень (КОАП) і фабулі для зведення, а також  для 
друку цих фабул на принтері. 

Другим елементом є автоматичний пошук запису по базі після введення інформації в 
поля ОВС,  номер і дата КОАП.  Після знаходження запису пропонується провести її відбір 
шляхом натиснення кнопки «ЗНАЙТИ» , яка буде активована (рис. 4. Головне вікно 
програми). 

Описана функція пошуку виконується в обробнику події WHEN-VALIDATE-ITEM та 
PRE-QUERY. 

Третім елементом є здійснення введення нового запису за умови якщо жодного 
документу не було знайдено. При цьому заповнюються необхідні поля, вводиться фабула 
події і адреса місця скоєння. Обов’язкові реквізити зазначені рожевим кольором. Поля, що є 
випадаючими списками або ті,  що мають відображення синього кольору,  заповнюються за 
допомогою словникових значень (окремі таблиці бази даних), що мають власний механізм 
управління, для управління якими застосовано відповідний рівень доступу до системи. 
Застосування словників забезпечує одноманітність та однотипність інформації. 

Четвертим елементом є перехід на 2-у сторінку - «ДОДАТКОВІ ДАНІ» після введення 
інформації по КОАП, розміщеної на 1-ій сторінці. 
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На екрані розкриється вікно, зображене на рис. 5. На даній вкладці заповнюється 
інформація про особи, що мають відношення до події та їх установчі дані, склад слідчої 
оперативної групи, додаткові дані по подію. 

 

 
Рис. 5. Введення додаткових даних 

 

 
 

Рис. 6. Введення рішення по матеріалу 
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Заключним п’ятим елементом алгоритму є введення інформації про рішення, що було 
прийнято в результаті розгляду матеріалів (вноситься в вікні – Рішення (рис. 6)). 
Заповнюються реквізити  рішення (вид: карна справа, відмовний матеріал, передано за 
підслідністю тощо; його номер; дата прийняття), кваліфікація, інформація про того, хто 
прийняв рішення. 

Перевагами удосконаленого методичного апарату формування й використання 
інформаційних ресурсів в ІСПР є: 

можливість проведення пошуку подій та рішень за допомогою нового комплексу 
програмно-технічних засобів за будь-якими реквізитами, підготовка форм для друку 
(оперативні зведення), введення доповнення по додатково виявлених обставинах, 
опрацьовування матеріалів та введення інформації по відмовним матеріалам;  

застосування для удосконалення комплексу програмно-технічних засобів стандартної 
реляційної моделі даних на базі СУБД ORACLE з використанням середовища розробки 
інтерфейсу та вихідних Oracle Developer, що забезпечує зручну роботу з системою в цілому;  

достатня швидкість доступу до даних забезпеченням ефективної структури їх 
зберігання, що побудована з урахуванням правил нормалізації відносин у базі даних; 

високий рівень доступу до даних застосуванням основних запитів підсистеми за 
допомогою операторів SQL. При цьому для отримання потрібної інформації, користувач 
працює з системою в режимі діалогу.  

Удосконалена методика введення, зберігання та надання інформації для забезпечення 
АПР дозволить створити умови для підвищення ефективності функціонування відомчого 
інформаційного забезпечення підтримки рішень в правоохоронній діяльності за рахунок 
можливості забезпечення якісно нового рівня показників доступності, достовірності, 
масштабності та повноти даних ІСПР. 
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АЛГОРИТМ НЕЧІТКОГО СЕМАНТИЧНОГО ПОРІВНЯННЯ ТЕКСТОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ 
 

У статті описано алгоритм, який надає можливості порівнювати за змістом тексти – 
відповіді на запитання, що подані студентом, з варіантами правильних відповідей. Розроблений 
алгоритм передбачає автоматизоване формування лексичних одиниць тексту з подальшим 
здійсненням морфологічного, синтаксичного, семантичного та прагматичного аналізу. Для 
порівняння нечітких лексичних одиниць використовується метрика Левенштейна. 

Ключові слова: аналіз, алгоритм, граматика, лексична одиниця, морфологія, прагматика, 
слово, синтаксис, семантика, фрейм.  

 
В статье описан алгоритм, который предоставляет возможность сравнивать по 

содержанию тексты – ответы на вопросы, представленные студентом, с вариантами 
правильных ответов. Разработанный алгоритм предусматривает автоматизированное 
формирование лексических единиц текста с последующим осуществлением морфологического, 
синтаксического, семантического и прагматического анализа. Для сравнения нечетких 
лексических единиц используется метрика Левенштейна. 

Ключевые слова: анализ, алгоритм, грамматика, лексическая единица, морфология, 
прагматика, слово, синтаксис, семантика, фрейм. 

 
The algorithm, which enables comparison the texts-answers given by students with the texts-true 

answers by implication is described in the article. Developed algorithm provides automated formation of 
the lexical units, which are analyzed morphologically, syntactically, semantic and pragmatically. The 
Levenstein metric is used to compare the indistinct lexical units. 

Keywords: analysis, algorithm, grammar, lexical unit, morphology, pragmatics, word, syntax, 
semantics, frame. 

 
Вступ. Одним із важливих завдань у системах, що використовують електронні 

інформаційні засоби навчання, є автоматизований контроль перевірки знань, які студенти 
подають у вигляді тексту.  Для реалізації такої перевірки необхідні відповідні методи та 
алгоритми. У більшості із широко розповсюджених комп’ютерних систем при тестуванні 
використовуються запитання, що передбачають вибір відповіді із запропонованого переліку. 
Таке тестування має певні недоліки: 

1) тести орієнтовані на короткі відповіді:  число,  рік,  правило,  перелік тощо.  Не 
передбачено самостійної відповіді на запитання; 

2) студенти мають підказку, тобто здійснюють вибір лише із запропонованих 
відповідей, що позбавляє їх творчого мислення; 

3) утруднена підготовка тестів, які спрямовані на перевірку творчих здібностей та 
логічного мислення. Такі тести, навіть за умови, що вони будуть розроблені, то відповідь 
буде зведена до вибору, а не до творчості; 

4) тестування не передбачає перевірки розгорнутих письмових робіт; 
5) відповідь можна вгадати. Якщо, наприклад, на запитання пропонується чотири 

варіанти відповіді, то імовірність “вгадування” складає 1/4. 
Розвитку моделей, методів, інформаційних технологій оцінювання знань в 

автоматизованих системах тестування присвячено широке коло робіт таких вчених: 
В.М. Глушкова, В.С. Аванесова, Д.Г. Поспелова, Т.П. Подчасової, І.А. Метешкина, В.Є. 
Ходакова, С.В. Штангей та інших. 

Метою даної роботи є розроблення алгоритму порівняння за змістом розгорнутих 
відповідей студентів, що подані в електронному вигляді, з варіантами правильних 
відповідей, поданих у xml-форматі. 
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Розв’язання проблеми. Одним із перспективних методів, що надають можливості 
порівняння за змістом текстів є метод латентного семантичного аналізу [1; 2; 3; 4]. Принцип 
дії методу полягає у тому, що порівняння множини усіх контекстів, у яких слова або групи 
слів вживаються,  та контекстів,  у яких вони не вживаються,  надає можливості на підставі 
оцінки кореляції між словами та текстами зробити висновок щодо ступеня близькості змісту 
цих слів чи групи слів. Отже, такий підхід дозволятиме лише зробити припущення щодо 
належності чи неналежності відповіді деякому тексту, а не щодо правильності відповіді за 
змістом. 

Крім того, для методу латентного семантичного аналізу існують певні обмеження. У 
ньому не використовується інформація щодо порядку слів у тексті,  і,  як наслідок,  метод не 
враховує синтаксичні відношення, логіку та морфологію. 

Не дивлячись на більш ніж 50 років досліджень в галузі розроблення методів аналізу 
текстів на природній мові, універсального вирішення більшості задач обробки текстів не 
існує. Це обумовлено проблемами формалізації природної мови як надскладної семіотичної 
системи, що складається з необмеженого числа підсистем, внаслідок чого вона не може бути 
остаточно формалізована. 

При підготовці відповіді студент може зробити помилку у словах, неправильно 
побудувати речення, вживати нестандартні скорочення і абревіатуру тощо. Оскільки наша 
задача оцінити знання а не граматику, процес аналізу вихідної інформації включає декілька 
етапів, у ході яких усуваються зазначені помилки [5; 6]. Структурна схема процесу 
переведення запиту з природної мови (варіанту відповіді) у внутрісистемне представлення 
даних наведено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структурна схема процесу переведення запиту з природної мови у 

внутрісистемне представлення даних 

На виході морфологічного блоку матимемо правильно побудовану послідовність 
лексичних одиниць. Неправильно написані у варіанті відповіді слова, абревіатури тощо, 
будуть замінені правильними словами (фреймами), одержаних із бази даних “Словник”. Ця 
послідовність поступає далі на вхід блоку синтаксичного аналізу, метою якого є отримання 
синтаксичної правильно побудованої структури фрази. При використанні природної мови 
однакове за змістом висловлювання може бути описане різними способами. Тому структура 
текстових представлень може суттєво відрізнятись від зразка. Отже, для порівняння за 
змістом текстової відповіді зі зразком потрібно виділити ці знання. Вирішення даної задачі 

П
ис

ьм
ов

а 
ві

дп
ов

ід
ь 

Морфологічний аналіз 

Результати порівняння 

 

Синтаксичний аналіз 

Семантичний аналіз 

Прагматичний аналіз Те
кс

т 
з б

аз
и 

зн
ан

ь 
А

ІС
К

З 



 

 
165 

можливе з проведенням семантичного аналізу. Саме семантичний аналіз дає можливість з 
довільного тексту на природній мові виділити змістовну структуру (знання). Порівняння 
поданої відповіді і зразка проводитиметься за декількома ознаками: за кількістю слів, 
кількістю ключових слів і фреймів, порядком слів, значимістю слів і фреймів. У ході 
прагматичного аналізу визначається, чи належить відповідь до визначеної предметної сфери. 

Розглянемо детальніше роботу алгоритму нечіткого семантичного порівняння текстової 
інформації. 

1. Здійснюється формування контрольних баз даних вихідної інформації. До них 
належать бази даних для певної предметної сфери: “Словник” – містить перелік слів в усіх 
відмінках, які можуть використовуватися для опису процесів і явищ предметної сфери; 
“Абревіатура” – містить перелік скорочень та значень абревіатур; “Фрейми” – містить 
перелік словосполучень, які часто вживаються у даній предметній сфері; “Ключ” – містить 
перелік ключових слів предметної сфери. 

2. Здійснюється перетворення відповіді студента до внутрісистемного вигляду: заміна 
регістру, видалення службових символів та зайвих пробілів. 

3.  Розбиття тексту відповіді на окремі слова.  Слова подаються як окремі лексичні 
одиниці. Ці лексичні одиниці володіють властивістю нечіткості, оскільки деякі слова у 
вихідному тексті можуть містити помилки, неправильні закінчення, нестандартне 
скорочення тощо. Тоді кожне і-те речення представлятиме вектор лексичних одиниць 

kji xvxvxvxvXV ,;,;; 21 KK=
         

.                                 (1) 
Тоді текст відповіді можна представити формалізовано у вигляді матриці лексичних 

одиниць: 
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де [ ]ni ;1=  – номер речення у відповіді; [ ]kj ;1=  – номер лексичної одиниці у реченні.  
4. Формування бази даних лінгвістичних змінних вихідного тексту, яку можна 

представити такою таблицею: 
Таблиця 1 

База даних лексичних одиниць вихідного тексту 
Код 

запису 
Номер 

речення 
Значення лінгвістичних змінних Кількість 

змінних 
n i xv11 xv12 … xvij … xv1k kvi 
…         

 
5. Формування бази даних лінгвістичних змінних тексту оригіналу, з яким 

порівнюватиметься текст відповіді – матриця (2). Цю інформацію можна представити такою 
таблицею: 

Таблиця 2 
База даних лексичних одиниць тексту оригіналу 

Код 
запису 

Номер 
речення 

Значення лінгвістичних змінних Кількість 
змінних 

n i xk11 xk12 … xkij … xk1k kki 
…         

 
Текст оригіналу відповіді представлятиме матрицю лексичних одиниць: 
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де [ ]ni ;1=  – номер речення тексту; [ ]kj ;1=  – номер лексичної одиниці у реченні. 
6.  Здійснюється порівняння лексичних одиниць,  що містяться у матриці XV(2)  –  базі 

даних вихідного тексту зі словами, що містяться у базі даних “Словник”. Порівняння 
проводиться за морфологічними частинами слова. Метою цього порівняння є заміна слів, що 
написані з помилками у вихідному тексті, на правильні з бази даних “Словник”.  

7. На цьому кроці здійснюється оцінка подібності між матрицями XV(2) та VK(3). Така 
оцінка передбачає пошук кількості лінгвістичних одиниць, що належать до обох матриць, та 
кількості ключових слів,  які присутні у матриці (2)  та базі даних “Ключ”.  Крім того,  
проводиться оцінка збіжності порядку слідування лексичних одиниць матриць (2) та (3). При 
нечіткому порівнянні використовується метрика Левенштейна [7].  

8. Здійснюється пошук кількості фреймів, що одночасно присутні у матриці (2) та база 
даних “Фрейм”. Метою цього кроку є визначення належності вихідного тексту до предметної 
сфери. Наприклад, фрейм “мова програмування”, який включає дві лексичні одиниці “мова” 
та “програмування”, кожна з яких може відноситися до різних предметних сфер: “мова” до 
лінгвістики або літератури; “програмування” до інформатики або прикладної математики – 
математичне програмування. Фрейм “мова програмування” однозначно відноситься до галузі 
інформатики. 

 

 
Рис. 2. Відношення між таблицями бази даних з інформацією про тести 

 
На підставі оцінок, одержаних на 6-8 кроках, приймається рішення щодо ступеня 

відповідності тексту відповіді з текстом, що містися у базі даних предметної сфери. Для 
формування загальної оцінки відповіді на питання використовується комплексний показник 
у якому враховується: наявність у відповіді слів присутніх у зразку (з урахуванням 



 

 
167 

нечіткості), відповідність структур зразку і відповіді (порядку слідування слів). Кожен із 
часткових показників нормується і їх присвоюються вагові коефіцієнти. 

Розробка інформаційного забезпечення системи тестування передбачає розробку 
реляційної бази даних для зберігання інформації необхідної для проведення тестування 
(списки користувачів, назви тестів, перелік питань, варіантів відповідей, інформація про 
предмети, їх тематику, навчальні заняття, викладачів тощо). Структура баз даних 
представлена на рис.  2.  У якості платформи для побудови інформаційного центру 
інформаційно-телекомунікаційної системи обрано СКБД MS SQL Server Express Edition. 

В інтелектуальній системі оцінювання знань використовується реляційні бази даних, 
що передбачає формування таблиць з визначенням зв’язків (відношень) між ними. Для 
забезпечення більшої гнучкості пропонується розділити зберігання інформації в декількох 
базах даних. Перша база даних використовуватиметься для зберігання баз: списки 
користувачів, назви тестів, перелік питань, варіантів відповідей тощо. У другій базі даних 
зберігатиметься інформація про предмети, їх тематику, навчальні заняття, викладачів та їх 
закріплення за навчальними групами тощо.  

Висновок. Таким чином, описаний алгоритм надає можливості порівнювати за змістом 
тексти відповіді на запитання подані студентом з варіантами правильних відповідей. 

Напрямом подальших досліджень є визначення порогових значень показників, на 
підставі яких прийматиметься рішення щодо збігу текстів відповіді та зразка й загальна 
оцінка за відповідь на запитання. 
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ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ СИСТЕМ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО 
УПРАВЛІННЯ І ЗБИРАННЯ ДАНИХ 

 
У статті запропоновано алгоритм моделювання процесу прийняття рішення щодо вибору 

оптимальної стратегії управління інвестиційним проектуванням СЗІ для господарюючого 
суб'єкта на транспорті.  

Ключові слова: захист інформації, інформаційна безпека, моделювання процесу прийняття 
рішення. 

 
В статье предложен алгоритм моделирования процесса принятия решения по выбору 

оптимальной стратегии управления инвестиционным проектированием систем защиты 
информации для хозяйствующего субъекта на транспорте. 

Ключевые слова: защита информации, информационная безопасность, моделирование 
процесса принятия решений. 

 
In the article the algorithm of modeling of process of decision-making at the choice of optimum 

strategy of management by investment design of systems of information security for the managing subject 
on transport is offered. 

Keywords: information security, information security, decision-making process, modeling. 
 
Постановка проблеми.  Диспетчерське управління і збір даних (SCADA Supervisory 

Control And Data Acquisition) є основним і на даний момент залишається найбільш 
перспективним методом автоматизованого управління складними динамічними системами 
(процесами) в життєво важливих і критичних з точки зору безпеки і надійності областях. 
Саме на принципах диспетчерського управління будуються великі автоматизовані 
інформаційні системи (АІС) в промисловості, енергетиці, на транспорті, в космічній і 
військовій областях, в різних державних структурах. Наприклад, "Укрзалізниця" завершує 
роботу над створенням електронної карти залізниць України. За допомогою спеціальних 
координат визначатимуться станції, світлофори, переїзди і так далі Відповідна інформація в 
майбутньому надаватиметься пасажирам,  зустрічаючим, вантажоодержувачам, операторам і 
іншим споживачам. За місцем знаходження локомотива визначатиметься весь склад поїзда: 
він вантажний або пасажирський, скільки вагонів, куди прямує, який вантаж перевозить і так 
далі  АІС враховуватиме пробіг вагонів, локомотивів, навантаження на колії і ін. 

Розслідування і аналіз більшості аварій і подій в авіації, наземному і водному 
транспорті, промисловості і енергетиці, частина з яких привела до катастрофічних наслідків, 
показали, що, якщо в 60-х роках минулого сторіччя помилка людини була первинною 
причиною лише 20% інцидентів (80%, відповідно, за технологічними несправностями і 
відмовами), то на початку 21-го століття частка людського чинника зросла до 80%, причому, 
у зв'язку з постійним вдосконаленням інформаційних технологій і підвищенням надійності 
комунікаційного устаткування і машин,  частка ця може ще зрости [1,  2,  3].  Подальший 
розвиток сучасних систем диспетчерського управління і збору даних не можливий без 
вирішення проблем їх безпеки, зокрема інформаційних [3].  

Головною метою будь-якої системи інформаційної безпеки (ІБ) є забезпечення стійкого 
функціонування об'єкту, запобігання загроз його безпеки, захист законних інтересів 
замовника від протиправних посягань, недопущення розкрадання фінансових коштів, 
розголошування, втрати, спотворення і знищення службової інформації, забезпечення 
нормальної виробничої діяльності всіх підрозділів об'єкту.  

Про серйозність проблеми говорить хоч би такий факт - одна людина за незначний час 
в змозі повністю паралізувати об'єкт інформаційної атаки, якщо вона має доступ до даних 
АІС. Для цього досить ввести в програмне забезпечення АІС всього декілька десятків рядків 
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коду програми-вірусу.  Якщо дана система не матиме спеціальних засобів захисту,  то це їй 
загрожуватиме  як мінімум суттєвими економічними втратами.  

Мета роботи полягає в отриманні алгоритму  моделювання процесу прийняття 
рішення щодо вибору оптимальної стратегії управління інвестиційним проектуванням СЗІ 
для господарюючого суб'єкта на транспорті.  

Огляд попередніх досліджень. Як показує досвід експлуатації АІС в різних областях, 
гарантоване  стовідсоткове забезпечення інформаційної безпеки  справа дорога і не завжди 
доцільна, оскільки: 

1) навіть найдосконаліша на сьогодні система захисту інформації (СЗІ)  не може 
протидіяти загрозам, які можуть виникнути в подальшому.  

Ось лише декілька прикладів за останні три роки. На початку 2010 року в пресі [4] 
обговорювався абсолютно новий тип загроз конфіденційності інформації, що зберігається на 
мобільних пристроях співробітників компанії.  Той,  що атакує  теоретично може дістати 
доступ до пристрою, підключеному до мережі, і виконати на нім довільний код або викрасти 
конфіденційну інформацію. Фахівці  компанії Juniper Networks  стверджують, що відкрили 
новий тип хакерських атак, яким піддаються різноманітні пристрої, зокрема смартфони, 
комунікатори (вельми популярні у вищого менеджменту будь-якої компанії), кишенькові 
комп'ютери і ін.   

Про те, що початок кібервійн не за горами, свідчать промислові віруси, направлені 
насамперед на підрив роботи промислових і транспортних систем. 

У січні ізраїльські хакери блокували сайти фондових бірж Саудівської Аравії і ОАЕ. Ці 
дії були нібито ударом у відповідь на атаки саудівських хакерів по ізраїльських порталах - 
Тель-авівській біржі і ізраїльській національній авіакомпанії "Ель Аль". В кінці травня  2012 
р. наслідки кіберрозборок на Близькому Сході сталі помітніші. У Ірані вірус під кодовою 
назвою Flame вразив міністерство нафти і нафтові термінали країни. Поширення вірусу було 
зупинено, але є підстави вважати, що він потрапив в комп'ютерну мережу відомства багато 
місяців тому і виконав головне завдання зі збору і відправки інформації [5].  Як показав 
подальший аналіз [5], Flame не є механізмом створення економічної вигоди, а може служити 
тільки як кіберзброя.  

Більшість експертів сходяться на думці, що настільки великий і могутній вірус міг бути 
створений тільки за підтримки якоїсь держави. Більш того, незважаючи на відсутність явних 
аналогій з вірусами Stuxnet  [6] (був спрямований на зрив ядерної програми Ірану) і Duqu  [7] 
(вважається за допоміжний інструмент, споріднений зі Stuxnet), є ряд ознак, що вказують на 
те, що вірус був створений іншою командою розробників, але в один період і в одній 
організації. Зокрема, експерти знайшли у вірусі Flame використання тих же вразливостей, які 
5-6 років тому застосовувалися для поширення вірусів Stuxnet і Duqu через USB-флешки (за 
допомогою механізму авто запуску і через файли ярликів .LNK) і по локальних мережах. 
Хоча всі ці проблеми давно виправлені, фахівці досі гадають, як саме вірус виконує 
початкове зараження комп'ютерів – є докази, що він може бути присутнім в операційній 
системі Windows 7 з усіма актуальними оновленнями і антивірусами. При цьому, наскільки 
відомо, механізм автоматичного розповсюдження і зараження у вірусі відключений. 

2) вартість комплексного захисту може виявитися значно вище, ніж вартість 
інформаційних ресурсів, які потребують захисту. 

Основний матеріал статті. На даний момент в розвинених зарубіжних країнах 
спостерігається справжній підйом по впровадженню нових і модернізації існуючих 
автоматизованих систем управління в різних галузях економіки. Характерно, що в 
індустріальній сфері (в оброблювальній і добувній промисловості, енергетиці і ін.) 
найчастіше згадується саме модернізація існуючих виробництв SCADA-системами нового 
покоління  [8]. Велика увага приділяється модернізації виробництв, які представляють собою 
екологічну небезпеку для навколишнього середовища (хімічні та ядерні підприємства), а 
також тих, що грають ключову роль в життєзабезпеченні країни, зокрема, транспорт. З 
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початку 90-х років в США почалися інтенсивні дослідження і розробки в області створення 
автоматизованих систем управління наземним транспортом ATMS (Advanced Traffic 
Management System).  

Велику допомогу в побудові ефективної системи інформаційної безпеки (СІБ) можуть 
надати методи математичного моделювання. По-перше, саме за їх допомогою можна наочно 
довести менеджерам, що вкладення коштів в СЗІ дійсно зекономить гроші компанії 
(недооцінка необхідності ІБ менеджерами компанії є в більшості випадків основною 
перешкодою в її розвитку). По-друге, в умовах обмеженості ресурсів, відпущених на СЗІ, за 
допомогою цих методів можна вибрати найбільш оптимальний комплекс засобів захисту, а 
також змоделювати, наскільки створена СЗІ виявиться ефективною в боротьбі проти 
найбільш поширених загроз.  

В процесі формування моделі оптимізації комплексу засобів захисту інформації була 
розроблена методика послідовності  фінансового прогнозування витрат компанії на СЗІ, яку 
можна представити в наступному вигляді: формування прогнозу прибутку господарюючого 
суб'єкта; формування прогнозу змінних і постійних витрат господарюючого суб'єкта; 
формування прогнозу інвестицій в СЗІ, необхідних для досягнення прогнозованих прибутків; 
розрахунок можливих обсягів внутрішнього фінансування; розрахунок потреб у зовнішньому 
фінансуванні (позиковому капіталі); пошук джерел зовнішнього фінансування з урахуванням 
формування раціональної структури капіталу. 

На підставі аналізу методів прогнозування результатів інвестиційного проектування, і 
використовуючи раніше викладену модель оптимізації витрат на комплекс СЗІ, і управління 
інформаційною безпекою [3,9] на транспорті, в роботі пропонується економетрична модель 
вибору оптимальної стратегії управління інвестиційним проектуванням СЗІ для 
господарюючого суб'єкта, загальна схема якої складається з реалізації таких основних етапів. 

1. Ґрунтуючись на даних системного аналізу, визначаються можливі стратегії розвитку 
господарюючого суб'єкта, його інфокомунікаціної структури і завдань забезпечення 
інформаційної безпеки. 

2. Для визначення прогнозних обсягів послуг (товарів), використовується метод 
множинного регресійного аналізу. На основі залежності функції (обсяг реалізації) від 
факторів (собівартість, ціна реалізації, індекс споживчих цін, витрати на рекламу і ін.), 
будується модель множинної регресії, яка використовується як прогнозна модель у вигляді: 

 
1 1 2 2 3 3 ... n nU A a x a x a x a x= + ´ + ´ + ´ + + ´ , 

 
де U – прогнозний обсяг послуг (продажів) компанії; xj , ,1j mÎ  – незалежні змінні 

(наприклад, витрати на рекламу і ін.);  А – константа рівняння регресії; аj , 1,j mÎ  – 
коефіцієнти рівняння регресії. 

3. Формуються прогнозні значення обсягів реалізації послуг (продажів) на наступний 
період часу для платіжної матриці шляхом варіювання значень змінних у відповідності з 
безліччю пропонованих стратегій { }kC C=  (зокрема стратегій, що передбачають розвиток 

інфокомунікаційної структури компанії і відповідних засобів захисту інформації), 1,k qÎ ,  де q 

- кількість стратегій, і значеннями можливих станів ринкової кон'юнктури Xj, 1,j mÎ ,   де m - 
кількість станів ринкової кон'юнктури; формується матриця обсягів реалізації послуг (продажів) 
- kjU u= , 1,k qÎ , 1,j mÎ .  В якості k-ої допустимої стратегії управління kC  ( 1,k qÎ ) 

пропонується розглядати сукупність дій господарюючого суб'єкта, які характеризуються 
рівнем витрат, певною збутовою і ціновою політикою, бюджетом реклами і іншими 
внутрішніми чинниками. 
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В якості стану ринкової кон'юнктури розглядаються різні поєднання зовнішніх, 
незалежних від господарюючого суб'єкта чинників (ємкість ринку, інфляція, питання ІБ і так 
далі), тобто - Xj – це j-е прогнозне значення стану ринку, що характеризується ємкістю ринку 
транспортних послуг, певним рівнем інфляції та  іншими, незалежними від господарюючого 
суб'єкта, зовнішніми чинниками.  

Наприклад, в процесі проведення аналізу за  стратегією забезпечення захисту 
інформації, спочатку, з урахуванням конкретної ситуації на підприємстві, складається список 
його слабких і сильних сторін, що характеризує стан внутрішнього середовища 
підприємства, яке має декілька складових. Кожна зі складових внутрішнього середовища 
включає сукупність ключових процесів і структурних елементів об'єкту аналізу, що 
визначають в сукупності потенціал і можливості, які має в своєму розпорядженні 
підприємство (компанія, галузь). Приклад аналізу сильних і слабких сторін підприємства 
приведений в таблиці  1. 

Таблиця 1 
Приклад аналізу сильних і слабких сторін транспортної  компанії  

 

 Ефективність 
 складових  

внутрішнього 
середовища 

Важливість 

Складові  
внутрішнього середовища 

Ду
же

  с
ил

ьн
а  

С
ил

ьн
а 

Н
ей

тр
ал

ьн
а 

С
ла

бк
а 

 

В
ис

ок
а 

 

С
ер

ед
ня

 

Н
из

ьк
а 

1. Маркетинг 
1.1.Репутація підприємства +     +    
1.2. Ринкова частка  +   +    
1.3. Якість послуг (зокрема інформаційних) +  +   +    
1.4. Витрати виробництва  та ін.   +   +  
2. Фінансовий аналіз 
2.1. Рівень прибутковості    +  +    
2.2. Фінансова стабільність та  ін.  + +  +   
3. Організація і кадри 
3.1. Підприємницька  орієнтація    +  +  
3.2. Кваліфікація персоналу  та ін.    +  +  
.......... 
        

4. Інформаційні технології і системи 
4.1. Рівень застосування ІТ і ІС  +   + +  

4.2. Інтеграція з глобальними мережами  та ін.   +     + 

.............        
5. Інформаційна безпека 
5.1. Наявність спеціальних структур з питань ІБ   +   +  
5.2. Постійний або періодичний аудит  ІБ  та ін.  + +   +  
............. 
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4. За значеннями даних матриці, kjU u= , 1,k qÎ , 1,j mÎ , для стратегій, що 

реалізуються, визначаються оцінки за максимінним критерієм, які забезпечують гарантовано 
найбільшу перевагу (обсяг реалізації послуг або продукції) в найгірших умовах: 

1,1,
max min kjj mk q

W u
ÎÎ

= . 

5. Формується таблиця ризиків, у тому числі з питань ІБ, на перетині рядків і стовпців 
якої розміщуються значення величини ризику при реалізації даної стратегії при конкретному 
стані ринкової кон'юнктури, які розраховуються за формулою: 

1,
maxkj kj kjk q

R u u
Î

= - , 1,k qÎ , 1,j mÎ , 

де  
1,

max kjk q
u

Î
 – максимально можливий обсяг продажів при фіксованому j-ому  стану 

ринку Xj;  

kju  –  обсяг продажів при реалізації фіксованої k-ої стратегії kC  ( 1,k qÎ ) і 

фіксованому стані ринкової кон'юнктури та ІБ jX  ( 1,j mÎ ). 
6. Значення даних  матриці U, сформованій в п.3, використовуються для обчислення 

мінімаксних оцінок стратегій (за Севіджем), що визначають гарантоване найменше значення 
ризику в якнайгіршій ситуації:  

1,1,
max min kjj mk q

S R
ÎÎ

= . 

7. Для знаходження компромісного положення між песимістичною оцінкою за 
критерієм Вальда (W) та оптимістичною мінімаксною оцінкою (S), визначається 
значення по критерію Гурвіца (G) за формулою:  

( )( )1,1, 1,
max min 1 maxkj kjj mk q j m

G u ub b
ÎÎ Î

= ´ + - ´ , 

 
де b  – фіксований показник песимізму-оптимізму, який визначається експертним 

шляхом на основі аналізу конкурентних переваг господарюючого суб'єкта і такий, що 
[0;1]b Î .  

8. Після оцінки різних варіантів декількома критеріями, приймається рішення: якщо 
рекомендації співпадають, найкраще рішення обирається  з більшою впевненістю; якщо 
спостерігається протиріччя рекомендацій, то остаточне рішення приймається з урахуванням 
його переваг і недоліків; наприклад, вибирається та стратегія забезпечення ІБ, яка виявилася 
оптимальною хоча б для двох критеріїв; якщо отримані різні стратегії для всіх трьох 
критеріїв, треба варіювати значеннями показника песимізму-оптимізму в критерії Гурвіца 
або змінити дані, наприклад, в можливих станах ринкової кон'юнктури. З урахуванням 
вищевикладеного, авторами пропонується наступний формалізований алгоритм побудови 
економетричної моделі з метою вибору оптимальної стратегії управління інвестиційним 
проектуванням для господарюючого суб'єкта. 

Крок 0. Формування початкових даних. Формується матриця параметрів jX x=  

1,j mÎ , де  m – кількість параметрів (витрат);   

формується безліч припустимих стратегій { }kC C= ,   1,k qÎ ,    де q – кількість 
стратегій 

Крок 1. Вироджений крок алгоритму. За наслідками множинної регресії обчислюються 
прогнозні значення об'єму реалізації продукції на наступний період часу і формується 
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матриця ,kj kj kj kjU u u A a x= = + ´ .  

Крок 2. Загальний крок алгоритму. Параметр k:=1. 
2.1. Для k-ої стратегії kC  визначається значення критерію Вальда: mink kjj

W u= ,  

1,k qÎ ; значення критерію Севіджа:  
1,

maxk kj kjk q
S u u

Î
= - ; 

 

значення критерію Гурвіца:  ( )( )1,1, 1,
max min 1 maxkj kjj mk q j m

G u ub b
ÎÎ Î

= ´ + - ´ , 

 
де фіксоване значення [0;1]b Î . 
 
2.2. Для кожної  k- ої стратегії kC ,  аналогічно кроку 2.1, обчислюються значення 

критеріїв Вальда, Севіджа і Гурвіца і формується вектор значень результатів (Wk, Sk, Gk). 
 
Крок 3. Для k < q, k:=k+1 – перехід на  3.1.  
Крок 3.1. Якщо k ³  q, то перехід до кроку N. 
Крок N. Фінальний крок алгоритму. Обчислюються: 
 для критерію Вальда значення  

1,
max

Wk kk q
S W

Î
= ;  

для критерію Севіджа значення 
1, 1,

min max
Sk kk q j m

S S
Î Î

= ;  

для критерію Гурвіца значення
1,

max
Gk kk q

S G
Î

=   ,  де  
WkS  - індекс стратегії по Вальду,  

( 1,k qÎ ); 

SkS –  індекс стратегії по Севіджу ( 1,Sk qÎ );  

GkS - індекс стратегії по Гурвіцу ( 1,Gk qÎ ). 
Формується оптимальна стратегія із системи умов: 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( )

якщо ,то ;                                                                                

якщо ,то ;

якщо ,то ;

якщо 

W S G e W

W G W S S G e W

W G W S S G e G

W G

k k k k k

k k k k k k k k

k k k k k k k k

k k

S S S S S

S S S S S S S S

S S S S S S S S

S S

= = =

= Ú = Ú ¹ =

= Ú ¹ Ú = =

¹ ( ) ( )
                               

, то ;

якщо ,то перехід на крок 0 та зміна початкових даних.
W S S G e S

W S G

k k k k k k

k k k

S S S S S S

S S S

ì
ï

ìï
ïïï ï

í í
ï ï

Ú = Ú = =ï ïîï
¹ ¹ïî

 

 
Даний алгоритм був реалізований в програмі «Аналізатор уразливостей» [8], див. рис. 1 

- 2, яка, зокрема,  призначена для: 
· збору інформації про стан комп'ютерів в мережі підприємства; 
· оцінки поточних ризиків НСД до ІС підприємству; 
· моделювання процесу ухвалення рішення по вибору оптимальної стратегії 

управління інвестиційним проектуванням СЗІ для господарюючого суб'єкта. 
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Рис. 1. Модуль програми  «Аналізатор уразливостей» для моделювання процесу 
прийняття рішення по вибору оптимальної стратегії управління інвестиційним 

проектуванням СЗІ для господарюючого суб'єкта 
 

 
 

Рис. 2. Модуль програми  «Аналізатор уразливостей» для оцінки ІБ господарюючого 
суб'єкта 

 
Висновки. Запропонований у статті алгоритм, представляє собою детальну 

послідовність етапів моделювання процесу прийняття рішення щодо вибору оптимальної 
стратегії управління інвестиційним проектуванням СЗІ для господарюючого суб'єкта, 
наприклад на транспорті. 
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УДК 81’322.4                                                                                  Литвиненко Л.О. (КНУ) 
 

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ЛІНГВІСТИЧНОГО ПРОЦЕСОРА  
ПАРАЛЕЛЬНОЇ ОБРОБКИ ПРИРОДНОМОВНОГО ТЕКСТУ 

 
Розглянуто концептуальні положення побудови знання-орієнтованих систем машинного 

перекладу. Проаналізовано підходи до організації лінгвістичних процесорів автоматичної 
обробки різномовних природно-мовних текстів. Визначено умови розподіленої автоматичної 
обробки текстів. Розроблено архітектуру лінгвістичного процесора паралельної обробки 
тексту. 

Ключові слова: знання-орієнтована система машинного перекладу, природно-мовний 
текст, лінгвістичний процесор, паралельна обробка даних.   

 
Рассмотрены концептуальные положения построения знание-ориентированных систем 

машинного перевода. Проанализированы подходы к организации лингвистических процессоров 
автоматической обработки разноязычных естественно-языковых текстов. Определены условия 
распределенной автоматической обработки текстов. Разработана архитектура 
лингвистического процессора параллельной обработки текста. 

Ключевые слова: знание-ориентированная система машинного перевода, естественно-
языковой текст, лингвистический процессор, параллельная обработка данных.   

 
The article considers conceptual principles of building knowledge-oriented machine translation 

systems. It is analyzed the approaches to the organization of linguistic processors automatic processing of 
multilingual natural language text. The conditions for a distributed automatic text processing are defined. 
It is developed the architecture of the language processor parallel processing text. 

Keywords: knowledge-oriented machine translation system, natural language text, the linguistic 
processor, parallel processing. 

 
Постановки проблеми. Проблема комп’ютерного моделювання процесу “розуміння” 

природно-мовному тексту (ПМТ) відноситься до задач штучного інтелекту і потребує 
розвинутих засобів програмного забезпечення. Відповідно лінгвістичний процесор (ЛП) має 
забезпечувати обробку ПМТ на всіх рівнях організації тексту: 

§ знаковому (тобто семіотичної системи); 
§ на рівні мовної організації (цей рівень включає морфологічний, синтаксичний і 

семантичний рівні обробки вхідного ПМТ); 
§ прагматичному, тобто на рівні відбиття знань про навколишній світ у вхідному ПМТ.  
В існуючих системах машинного перекладу перший і останній рівень обробки ПМТ 

практично відсутні.  
Призначенням третього рівня є  інтегрування понятійної структури тексту до бази 

знань про предметну галузь. Робота  прагматичного інтерпретатора залежить від моделі 
представлення знань про предметну галузь. Так, наприклад,  для аналізу воєнно-політичної 
обстановки важливо, що слово Major в певному контексті означає не просто особу (на 
відміну від інших перекладних еквівалентів: головний, майор тощо), а першу особу  в 
державі (колишній прем’єр-міністр Великобританії) і, відповідно, контекстне супроводження 
цього слова набуває іншого прагматичного значення. Тезаурус прагматичного рівня містить 
енциклопедичні знання про конкретну предметну галузь (ПрГ). Такі знання,  як правило, в 
тексті розпізнати неможливо, оскільки вони не ідентифікуються мовними засобами чи 
супроводжувальним контекстом. Так, наприклад, російське словосполучення "беличья 
клетка" в електротехніці не має нічого спільного із загально прийнятим значенням в мові.  
Крім того,  частина загально прийнятих знань,  як правило,  в тексті не супроводжуються 
відповідним контекстом. Так, наприклад, слова Росія, США не будуть супроводжуватися  
словами держава, країна. Реально прагматичний аналізатор починає працювати, починаючи 
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з доморфемного аналізу.  Звертання до нього відбувається на всіх рівнях організації тексту.  
На заключному етапі він виконує інтегруючу функцію.   

Сучасні теоретичні дослідження з ідеології розробки ЛП  базуються на двох підходах: 
1) послідовна обробка тексту; 
2) інтегральна обробка тексту.   
 Першій підхід передбачає послідовну обробку всього тексту спочатку на 

граматичному рівні (морфологічному), потім реалізується етап синтаксичного аналізу, потім 
– семантичного. Перший підхід передбачає розподіленого подання даних. Принципи 
реалізації першого підходу покладені в розробку більшості ЛП з автоматичної обробки ПМТ. 

Основою другого підходу є гіпотеза, яка вперше була сформульована Р. Шенком та 
Л. Бірнаумом  [1], сутність якої можна висловити наступним чином: 

- синтаксичні й семантичні структури обробляються одночасно; 
- синтаксис і семантика реалізуються в ході одного процесу; 
- обробка мовних повідомлень за своєю природою тотожна обробці пам‘яті. 
Другий підхід потребує сумісного подання всієї інформації до текстової одиниці, 

обробка тексту при цьому підході здійснюється по реченнях.  
Слід зазначити, що перевагою першого підходу є:    
можливість зупинитися на будь якому етапі обробки,  що сприяє більш ефективній 

“відладці” програмних модулів; 
окреме  подання даних робить систему в технологічному плані більш гнучкою до нових 

прикладних задач. 
Недоліком таких систем є те, що виникнення відмов в роботі ЛП на будь-якому етапі 

призводить до невиконання задачі в цілому. 
Цікаво, що другий підхід є дзеркальним відображенням першого, тобто недоліки 

першого підходу є перевагою другого, переваги першого – недоліками другого. 
Формулювання цілей статті. Метою даної статті є дослідження умов паралельної 

автоматичної обробки природно-мовного тексту в багатомовній знання-орієнтованій системі. 
Виклад основного матеріалу. В основі запропонованої концепції багатомовного 

машинного перекладу лежить знання-орієнтована технологія, сутність якої полягає в 
комплексному розв‘язанні завдань автоматизації вилучення, подання і обробки знань з ПрГ, 
які містяться в різномовних текстових джерел. Особливості аналізу ПМТ визначаються 
спрямованістю на формування поняттєвої структури, тобто на автоматичний витяг знань з 
різномовних текстів та їх прагматичну інтерпретацію в термінах прикладної задачі. При 
цьому текст розглядається як об'єкт різних рівнів аналізу: як знакова система, як граматична 
система і як система знань про світ (проблемну область) [2,3].  Кожний рівень має свої 
особливості, свої засоби виразу і, отже, припускає наявність специфічних методів обробки. В 
основу пропонованого ЛП покладена гіпотеза розподіленої обробки ПМТ, її сутність 
зводиться до наступних положень: 

-  ПМТ являє  собою єдність трьох різних систем:  семіотичної системи,  лінгвістичної 
системи та системи знань про світ (предметну галузь); 

- процес обробки ПМТ (людиною) проходить в трьох системах одночасно; 
- в рамках кожної системи обробка здійснюється по спіралі. 
Ядром ЛП є алгоритми обробки ПМТ, до складу яких входять алгоритми доступу й 

обробки до лінгвістичної бази даних (ЛБД) та бази знань з ПрГ. Традиційно ЛП в системах 
машинного перекладу передбачає два блоки: аналізу та синтезу.  Робота зі знаннями з ПрГ, 
які містяться в ПМТ, потребує розвинутих засобів інтерпретації мовних одиниць в термінах 
саме знань (понять) як в ПрГ, так і відносно цільових настанов про прикладну задачу (знання 
про прикладну задачу). Це обумовило розробку ЛП, який би включав три самостійних блоки: 
аналізу, інтерпретації та  синтезу. Структурно-логічна схема лінгвістичного процесора, яка 
відбиває сутність обробки ПМТ, наведена на рис. 1. Теоретичний і практичний базис 
створення таких ЛП закладені в системах штучного інтелекту для підтримки природно-
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мовного інтерфейсу користувача [4,5]. Але, слід зазначити, що задачі інтерпретації в 
системах підтримка діалогової взаємодії людини й ЕОМ значною мірою відрізняється від 
задач обробки ПМТ.   

Відмітною особливістю обробки ПМТ є залучення різних видів знань на кожному з її 
етапів. Змістова сутність задач, які вирішуються лінгвістичним процесором на кожному з 

рівнів організації тексту, представлено на рис. 2. Включення блоку інтерпретації як 
самостійного на кожному рівні аналізу вхідного тексту дозволяє, з одного боку, розподілити 
процес обробки як на рівні подання лінгвістичних даних, так і на етапах їх обробки. З іншого 
боку, введення інтерпретатора дозволяє зробити незалежною логіко-семантичну (засобами 
формальної логіки) обробку знань від певної вхідної мови. "Скачковість" обробки полягає в 
тому, що на кожному з етапів обробки текстової інформації здійснюється занурення 
отриманих результатів обробки в знання про світ. Такий підхід дозволяє обернути на 
переваги недоліки в рамках перших двох підходів. Це проявляється в тому, що кожний етап 
обробки моделюється як незалежний модуль, який дозволяє отримати точнішу інформацію. 
Так, на етапі морфологічної обробки занурення в базу знань про ПрГ дозволяє точніше 
визначити граматичні характеристики таких лексичних одиниць, як ім‘я, назва тощо. 
Наприклад, в англійській мові для повного ім‘я: Martha Browner визначити категорію роду 
можливо лише за рахунок інтерпретації лексеми Martha на базі знань з ПрГ,  де для першої 
словоформи Martha буде визначено: жіночий рід, істота (людина). За рахунок роботи 
інтерпретатора  зменшується кількість помилок як в процесі аналізу вхідного тексту, так і в 
процесі синтезу. Крім того, імітація об‘ємної (тобто в трьох вимірах) обробки інформації 
дозволяє значно скоротити час обробки тексту.  

Висновки. Отже, реалізація знання-орієнтованої технології побудови багатомовної 
системи машинного перекладу передбачає розробку ЛП, який має забезпечувати процеси 
автоматичного розпізнавання, формалізації  та обробки знань з ПрГ, що містяться в ПМТ. 
Концепція побудови  ЛП базується на таких принципових положеннях: 

§ природно-мовний текст є відображенням трьох взаємопов‘язаних об‘єктів аналізу: 
семіотичної системи, граматичної структури певної мови та системи знань про навколишній 
світ;  

Рис. 1. Структурно-логічна схема лінгвістичного процесора 
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§ фрагменти знань, які описуються в природно-мовних текстах, відбивають стан 
фахового (або, в загальному випадку, логіко-семантичного) проникнення в ПрГ, а не певної 
природної мови.  

 
 Модулі лінгвістичного 

процесора (МЛП) 
Лінгвістична база 

даних (ЛБД) 
 База даних з предметної 

галузі  (БД ПрГ) 

Графемний рівень 
обробки тексту: 
· аналізатор; 
· інтерпретатор; 

 класифікатори: 
· рядків; 
· знаків.  

Словники: 
· географічних назв; 
· імен; 
· власних назв; 
· скорочень; 
· одиниць вимірювань тощо. 

Морфологічний рівень 
обробки  тексту: 
· аналізатор; 
· інтерпретатор; 
· синтезатор.  

    Словники: 
· загальний перекладний; 
· спеціальний 
перекладний. 
 

Аналітичні словники: 
· службових слів; 
· квазізакінчень. 
 

 Синтетичні словники: 
· парадигматичний; 
· лематизаційний; 
· словотвірний.   

Словники: 
 
· синтаксичних 
правил; 
 

Синтаксичний рівень 
обробки тексту: 
· аналізатор; 
· інтерпретатор; 
· синтезатор.  

   Тезауруси з ПрГ 
· понять; 
· відношень; 
· властивостей. 

Семантико-
прагматичний рівень 
обробки вхідного тексту: 
· аналізатор;  
· інтерпретатор; 
· синтезатор. 

   Модель прикладної задачі 
· тезаурус цільових настанов. 

   Словники: 
· правил 
міжфразового 
синтаксису; 
· семантичних 
інтерпретацій. 

 
Рис. 2. Структурно-логічна схема паралельної обробки даних 
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модуля, виконуючого функції відображення знань про ПрГ мовними засобами в процесі 
побудови поняттєвої структури за ПМТ та синтезу природно-мовних текстів за їх 
поняттєвою структурою. Це дозволило, з одного боку, підвищити якість лінгвістичного 
аналізу на морфологічному, синтаксичному і семантичному етапах, з іншого – скоротити час 
програмної обробки тексту, за рахунок розпаралелювання процесу обробки даних. 
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УЗАГАЛЬНЕНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ В СИСТЕМІ АВТОМАТИЗОВАНОГО КОНТРОЛЮ ОЦІНЮВАННЯ 
ЯКОСТІ ОСВІТИ ВВНЗ 

 
У статті розроблена узагальнена математична модель вивчення навчальної дисципліни в 

системі автоматизованого контролю оцінювання якості освіти ВВНЗ. Використання 
адекватно підібраного математичного апарату дозволить отримати повну оцінку отриманого 
рівня знань щодо вивчення навчальної дисципліни у того, кого навчають та в цілому підвищити 
рівень якості освіти ВВНЗ. 

Ключові слова: математична модель, процес навчання, якість освіти. 
 
В статье разработана обобщенная математическая модель изучения учебной дисциплины 

в системе автоматизированного контроля оценивания качества образования ВВУЗа. 
Использование адекватно подобранного математического аппарата позволит получить полную 
оценку полученного уровня знаний относительно изучения учебной дисциплины у обучаемого и в 
целом повысить уровень качества образования ВВУЗа. 

Ключевые слова: математическая модель, процесс обучения, качество образования. 
 
In the article the generalized mathematical model of study of educational discipline is developed in 

the automated checking of evaluation of quality of formation of High Level Education Institutions 
(HLEI). The use adequate to a neat mathematical vehicle will allow to get the complete estimation of the 
got level of knowledge’s in relation to the study of educational discipline at taught and on the whole to 
promote the level of quality of formation of HLEI. 

Keywords: mathematical model, teaching process, quality of education. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді, її зв’язок із важливими науковими 

або практичними завданнями. Отримання якісної освіти безпосередньо залежить від 
вибору вимог (цілей, стандартів і норм), якостей ресурсів (програми, кадровий потенціал, 
контингент абітурієнтів, матеріально-технічне забезпечення, фінанси і т.д.) і освітніх 
процесів (наукова та навчальна діяльність, управління, освітні технології), які безпосередньо 
забезпечують підготовку фахівців [1]. 

Проблема якості освіти є загальнодержавною, від якої залежить 
конкурентоспроможність держави й вихід України на світовий ринок освітньої діяльності. 
Також стан науки, технологій і освіти в країні багато в чому визначає захищеність 
національних інтересів від внутрішніх і зовнішніх загроз і суттєво впливає на рівень 
національної безпеки. Для України, з огляду на відносно незначний історичний досвід 
державотворення, принципово важливим є вирішення цього завдання в контексті створення 
системи забезпечення національної безпекою, адекватної загрозам її життєво важливим 
національним інтересам. Передусім національна безпека, як складна система, за своєю 
організаційно-функціональною та ресурсною спроможністю має гарантувати суверенітет, 
територіальну цілісність, добробут та фізичну безпеку громадян.  

Певно, що без належного інтелектуально-кадрового забезпечення ефективне 
функціонування зазначеної системи в принципі є неможливим. Здійснення інтелектуально-
кадрового забезпечення держави висококваліфікованими спеціалістами покладається на 
систему вищої освіти. Тому одним з найважливіших аспектів вирішення цієї проблеми є 
впровадження сучасної високотехнологічної адекватної системи управління якістю вищої 
освіти на державному, регіональному рівнях та на рівні вищого навчального закладу. Ціллю 
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системи управління якістю освіти є підвищення ефективності підготовки 
висококваліфікованих фахівців відповідно до вимог державних і міжнародних стандартів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій за проблемою. Якість підготовки фахівців 
можна розглядати як інтегральний показник стану навчання і рівня знань тих, кого навчають. 
Він включає комплекс ознак, що характеризують оволодіння системою знань і вміння 
використовувати їх у процесі професійної діяльності. Здійснення оцінювання якості вищої 
освіти є процесом, за яким визначається ефективність функціонування системи освіти будь-
якої держави. Підготовка військових фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів повинна 
відповідати вимогам державних стандартів вищої освіти і передбачати державну атестацію 
тих, кого навчають [2]. Головною метою державної атестації тих, кого навчають є 
встановлення відповідності фактичного рівня їх освітньої і професійної підготовки вимогам 
державних стандартів вищої освіти [1-2]. З метою визначення ефективності навчально-
виховного процесу (НВП) і встановлення шляхів його удосконалення ВВНЗ здійснюється 
контроль якості підготовки тих, кого навчають на проміжних етапах навчання. Тому 
реалізована в навчально-виховному процесі (НВП) система коригувального контролю і 
якість навчання тісно взаємозалежні. Коригувальний контроль, будучи компонентом НВП, 
повинен сам відповідати вимогам якості; у той же час, комплексна система коригувального 
контролю, максимально реалізуючи навчальну й виховну функції, дозволяє поліпшити стан і 
підвищити результативність НВП відповідно до вимог державного стандарту.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є розробка математичної моделі вивчення 
навчальної дисципліни, як складової в системі автоматизованого контролю оцінювання 
якості освіти ВВНЗ, що дозволить формалізувати і типізувати аналітичну інформацію про 
стан вивчення навчальної дисципліни для оперативного прийняття рішень щодо здійснення 
своєчасних коригуючих заходів для досягнення якості вивчення навчальної дисципліни 
військовими фахівцями на рівні, не нижче заданого. 

Виклад основного матеріалу. Ефективність організації і проведення НВП у ВВНЗ 
значною мірою залежить від виду представлення даних про цей процес, сукупності 
показників, що характеризують різні складові процесу та їх оцінювання. Від адекватності 
опису процесу залежить достовірність оцінювання якості освіти (ЯО) у ВВНЗ, а як наслідок 
забезпечення рівня ЯО у ВВНЗ не нижче заданого шляхом формування управлінських 
впливів на ті частини процесу, що потребують коригування. Це потребує побудови 
адекватних математичних моделей для представлення і опису організації і проведення НВП у 
ВВНЗ. 

Процес вивчення навчальних дисциплін у ВВНЗ можливо представити множиною 
послідовно з’єднаних динамічних ланок, які адекватно описують НВП у ВВНЗ і 
відповідають кількості навчальних дисциплін, що вивчаються у ВВНЗ для кожного напрямку 
спеціальностей. Схематично процес вивчення навчальної дисципліни Di складається з 
послідовного вивчення змістовних модулів  M1…Mn (де n – кількість змістовних модулів), 
представлено на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема процесу вивчення навчальної дисципліни Di 
 

Відповідно, процес вивчення курсантом/студентом навчальних дисциплін для 
отримання освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” представлено на рис. 2. 
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Рис. 2. Процес вивчення курсантом/студентом навчальних дисциплін для отримання 
освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” 

 
З огляду на те, що компетентність майбутнього військового випускника (зміст уміння) 

формується шляхом агрегування окремих вивчених змістовних модулів навчальних 
дисциплін, то ключовим елементом даної моделі є модуль вивчення окремо взятої 
навчальної дисципліни. На рис. 4 представлений фрагмент схеми формування компетенції 
військового фахівця шляхом агрегування змістовних модулів з різних навчальних дисциплін. 
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Рис. 3. Фрагмент схеми формування компетенції військового фахівця шляхом 
агрегування змістовних модулів з різних навчальних дисциплін 

 
Навчальний процес підпорядковується загальним принципам управління [1]. Елемент 

структурної схеми блоку “Навчально-виховний процес”, що побудований для n-ого модуля 
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вивчення навчальної дисципліни має вигляд, який представлено на рис. 4. Для ефективності 
організації і проведення НВП у ВВНЗ запропоновано здійснювати допуск до вивчення 
наступного змістовного модулю після перевірки рівня засвоєння знань змістовного модулю з 
граничним рівнем знань та у випадку невідповідності - послідуючим наданням права 
перездачі (до 3 разів).  
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Рис. 4. Елемент структурної схеми блоку “Навчально-виховний процес”, що 
побудований для n-ого модулю вивчення навчальної дисципліни 

 
Для n-ого модуля вивчення навчальної дисципліни отримаємо наступну передавальну 

функцію: 
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Тоді диференційне рівняння для n-ого модуля вивчення навчальної дисципліни прийме 

наступний вигляд: 
 

2
V
вих2

IV
вих72

III
вих627

II
вих6

I
вих

вх7
I
вх4321

II
вх43212

III
вх

)(2)()1()()()()(

)()()()()()(

nnnnnnnn

nnnnnnnnnn

TtxTtxkTtxkTktxktx

txktxkkkktxkkkkTtx

×+×++××+×+×+×=

=+×++××++×××
. (2) 

 
При початкових умовах: 
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V
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Отримаємо передавальну функцію для підблоку “Підсумкова оцінка”  блоку 
“Навчально-виховний процес”.  

Елемент структурної схеми блоку “Навчально-виховний процес” підблоку “Підсумкова 
оцінка” вивчення навчальної дисципліни Di представлений на рис. 5. 
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Рис. 5. Елемент структурної схеми підблоку “Підсумкова оцінка”  

блоку “Навчально-виховний процес”  
 

Таким чином, передавальна функція підблоку “Підсумкова оцінка” буде мати 
наступний вигляд: 
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Тоді диференційне рівняння підблоку “Підсумкова оцінка” прийме наступний вигляд: 
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При початкових умовах: 
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Після проведення перетворення змістовного модулю в єдину підсистему блок А з 
єдиною передавальною функцію )(блок pK А , отримаємо структурну схему “Вивчення 
навчальної дисципліни”, яка складається з наступних елементів: “Вхід => Модуль 1 => … => 
Модуль N =>  Підсумковий контроль =>  Формування бази даних =>  Аналіз навчання =>  
Призначення на посаду => Блок зворотнього зв’язку => Повна оцінка”. Оскільки змістовних 
модулів та навчальних дисциплін в навчальному процесі існує достатньо велика кількість, 
введемо для даних коефіцієнтів нумерацію: j-тий коефіцієнт i-ого порядкового блоку серед 
змістовних модулів навчальних дисциплін буде мати спеціальний індекс Mij. Для даного 
блоку загальна передавальна функція для М кількості навчальних дисциплін та Nq змістовних 
блоків q-ої навчальної дисципліни, враховуючи зв’язок з базою даних BDK ,  буде мати 
вигляд: 
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де minDK – загальний заданий min рівень знань з дисципліни; 

qjK
дисцмодуль – значення по 

результатам вивчення кожного j-го змістовного модулю q-ої навчальної дисципліни; 

q
K

дисцпідсконтр – значення підсумкової оцінки за вивчення q-ої навчальної дисципліни; ZAnK – 
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здійснення аналізу навчання того, кого навчають по періодам та за весь термін навчання 
(середній бал), ppK – коригувальний коефіцієнт відповідності призначення на посаду.  

Диференційні рівняння для блоку А будуються на основі диференційних рівнянь для 
підблоку змістовних модулів та підблоку підсумкової оцінки таким чином, що вхід i-го 
змістовного модуля – це вихід i-1-го модуля, а вихід і-го – вхід і+1-го модуля. 

Таким чином, розроблена узагальнена математична модель вивчення навчальної 
дисципліни в системі автоматизованого контролю оцінювання якості освіти ВВНЗ дозволяє: 

1) описати організацію і проведення кожного структурного елементу вивчення 
навчальної дисципліни у ВВНЗ; 

2) здійснити аналіз відповідності параметрів (за перехідними характеристиками), що 
характеризують якість кожного структурного елементу вивчення навчальної дисципліни у 
ВВНЗ шляхом порівняння еталонних параметрів з отриманими в результаті моделювання; 

3) сформувати управлінські впливи (змінити параметри динамічних ланок схеми в 
змінних стану організації і проведення НВП у ВВНЗ в відповідності до вибраних 
альтернатив) щодо здійснення коригування вивчення навчальної дисципліни у ВВНЗ на ту 
частину складової системи, яка потребує для забезпечення рівня ЯО ВВНЗ не нижче 
заданого. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному 
напрямку. Реалізація такої моделі дозволить: значно знизити розмірність задачі виробки 
параметрів управляючих впливів на навчально-виховний процес; більш виважено підходити 
до вирішення питань по забезпеченню якості навчально-виховного процесу; з максимальною 
ефективністю за мінімальний час реагувати на ситуацію, що створилася. 

Напрямом подальшого дослідження є розробка системи показників, що впливають на 
якість освіти ВВНЗ. 
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ефективного поля навчання користувачів. Запропоновано механізм їх вирішення. 
Ключові слова: дистанційна освіта, комп’ютерні технології, система обробки даних, 

менеджмент. 
 
Проанализированы проблемы, возникающие в среде дистанционного образования при 

создании эффективного поля обучения пользователей. Предложен механизм их решения. 
Ключевые слова: дистанционное образование, компьютерные технологии, система 

обработки информации, менеджмент. 
 
The problems arising in the environment of remote education at creation of an effective field of 

training of users are analysed. The mechanism of their decision is offered. 
Keywords: remote education, computer technologies, information processing system, management. 
 
Постановка проблемы. В наше время всё большее распространение, в сфере 

образования, за счёт присущих только ей качествам приобретает дистанционное образование 
(ДО) [3]. Впрочем, несмотря на все преимущества, которыми обладает данный вид обучения, 
оно до сих пор недостаточно эффективно в аспектах реализации процесса подготовки и 
дальнейшей реализации обучающего материала [1]. 

Анализ последних исследований и публикаций в этой отрасли показывает, что 
наиболее эффективным подходом является разработка специализированных алгоритмов, 
способных должным образом реализовывать процесс обучения в системах ДО [2, 6]. 

Цель работы является разработка алгоритмов позволяющих эффективно реализовать 
процесс обучения в системах проводящих дистанционное образование. 

Изложение основного материала. 
Существующие в наше время системы, позволяющие реализовывать процесс ДО, 

обладают рядом существенных недостатков, наиболее критичными среди них являются: 
1. невозможность быстрой адаптации системы к возникающим потребностям 

потребителей; 
2. невозможность изменения, корректировки программы работы в процессе её 

выполнения; 
3. отсутствие четкого механизма управления внутрисистемными информационными 

потоками (ИП);  
4. отсутствие эффективных механизмов подготовки и реализации процесса ДО. 
Первые три проблемы могут быть нивелированы с помощью внедрения в систему ДО 

специализированной структуры обработки циркулирующих ИП [4, 5], структура которой 
приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структура обработки ИП системой ДО 
 
Решение последней проблемы возможно в несколько этапов. На первом из них, 

необходимо описать все каналы передачи данных Di,  сопутствующие процессы PRj, и 
принадлежащие им ИП ISk, которые циркулируют или направлены к системе реализующей 
процесс ДО. Основываясь на структуре приведенной на рис. 1, опишем их. В таблице 1 
представлено взаимодействие блока анализа с остальными участниками процесса обучения.  
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Оперируя полученными связями мы получаем возможность приступить к второму 
этапу. Он заключается в модернизации существующей структуры циркуляции и обработки 
ИП системы ДО, она представлена на рис. 2. Модернизированная структура позволяет 
осуществлять не только информационные взаимосвязи между участниками процесса 
обучения но и реализует механизм контроля и маршрутизации ИП. Благодаря этой 
модернизации, блок “Среда реализации программ работы” (СРПР) приобретает 
необходимый функционал для управления процесса обучения. 

 

 
 

Рис. 2. Модернизированная структура обработки ИП системой ДО 
 
Третьим и заключительным этапом, является создание алгоритмов, позволяющих 

эффективно реализовывать процесс обучения. Структура блока (СРПР) представлена на 
рис. 3.  

На вход ему из “Блока анализа” (БА), по каналу D8, поступают данные о уровне 
доступа к определенному виду курса у обучающегося, уровне их успешного прохождения, 
его успеваемости. По каналу D13 из “Блока реализации” передается материал согласно 
запрошенному пользователем учебному курсу. Этот материал передается в “Блока цикла 
обучения” (БЦО), где и формируется пользовательская среда работы. Структура этого блока 
приведена на рис. 4. В зависимости от успешности прохождения обучающего материала, 

 
 

 
Рис. 3. Структура среды реализации 

программ работы 
Рис. 4. Структура блока цикла обучения 
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пользователь может быть допущен системой к гос. экзаменам, по результативности которых 
ему будет присвоен некий квалификационный уровень, либо перенаправляется в начало для 
повторного прохождения обучающего материала. Все данные о его работе в “СРПР”, по 
каналу D8, передаются в БА для формирования пользовательской статистики, благодаря 
чему, сектор мониторинга всегда может узнать о текущем уровень успеваемости 
обучающегося.  

БЦО позволяет реализовать цикличность прохождения обучающего материала, среди 
выбранного пользователем учебного курса. На начальном шаге выбирается необходимая 
дисциплина из списка доступных пользователю дисциплин, и на её основании в “Блоке 
прохождения обучающих дисциплин” (БПОД) формируется учебный материал. Структура 
этого блока приведена на рис. 5. 

Обучение в БПОД реализовано с помощью обязательных, последовательных шагов – 
изучение теоретического материала, прохождение самоконтроля по пройденному материалу, 
практические работы, прохождение самоконтроля по пройденному практическому заданию. 
Пользователь, в каждой дисциплине отдельно, ступенчато допускается к учебному 
материалу. Только лишь в случае успешного прохождении каждого отдельного модуля он 
допускается к следующему.  

 
Рис. 5. Структура блока прохождения облучающих дисциплин 
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Благодаря такому подходу, нивелируется боязнь пользователя к “неудачному ответу”, и 
он может несколько раз проходит доступный ему материал пока не изучит его на 
достаточном уровне.  

Выводы. Проведенное исследование циркулирующих ИП в среде ДО, позволило 
создать алгоритмы, позволяющие системам проводящих дистанционное образование, 
подготавливать и реализовывать аспекты обучения на качественно новом уровне. 
Построение цикла обучения согласно описанным правилам позволяет, за счет встроенных 
механизмов самоконтроля и пошагового предоставления учебных материалов, достичь 
высокого уровня знаний у обучающихся. Следует отметить, что спектр применения 
предложенных алгоритмов не ограничен лишь средой ДО, и после предварительной 
доработки может быть внедрен и в других средах образования. 
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УДК 81’322.4                                                                       Ніколаєвський О.Ю. (КНУ) 
 

ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЗОВАНОГО ФОРМУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ  
ЗНАНЬ ПРО НАВКОЛИШНІЙ СВІТ В АРМ-ЕКСПЕРТ 

 
У статті розглянуто лексичні засоби опису компонентів знань про навколишній світ. 

Наведено класифікаційну схему знань про навколишній світ (предметну галузь), які залучаються 
при машинному перекладі. Запропоновано засоби автоматизованого формування семантичної 
інформації до лексичних одиниць в частині так званих енциклопедичних знань,  які в тексті не 
визначаються відповідними детермінантами. 

Ключові слова: машинний переклад, лексичні засоби, знання про навколишній світ, 
лексичні детермінанти. 

 
В статье рассмотрены лексические средства описания компонентов знаний об 

окружающем мире. Наведена классификационная схема знаний об окружающем мире 
(предметной области), которые необходимо привлекать при машинном переводе. Предложены 
средства автоматизированного формирования семантической информации, сопровождающей 
лексические единицы в части так называемых энциклопедических знаний, которые в тексте не 
сопровождаются соответствующими лексическими детерминантами. 

Ключевые слова: машинный перевод, лексические средства, знания об окружающем мире, 
лексические детерминанты. 

 
The article describes the lexical means of describing the components of knowledge about the world. 

Offered classification scheme of knowledge about the world (domain), that should be involved in machine 
translation. Proposed means for automatic forming semantic information, that has accompanying lexical 
units in terms of so-called encyclopedic knowledge, which in the text along with relevant lexical 
determinants. 

Keywords: machine translation, lexical means, knowledge about the world, lexical determinants. 
 
Вступна частина. На сьогодні побудова формальної моделі семантики тексту є самою 

слабкою ланкою в системах автоматичного опрацювання природно-мовної текстової 
інформації (ПМТІ). Однією з причин такого стану є різне бачення дослідників на 
обґрунтування і вибір одиниці змісту тексту. Вирішення цієї проблеми дозволить значно 
просунутися у галузі штучного інтелекту.      

Пропонований підхід до розробки семантичної моделі ПМТІ,  ґрунтується на таких 
концептуальних положеннях: 

· вхідний природно-мовний текст – є зв'язний текст (тобто, дискурс); 
· зв'язність дискурсу забезпечується графемними засобами оформлення тексту 

(наприклад, відношення взаємозв'язку між заголовками фрагментів тексту і змістом абзаців), 
лінгвістичними засобами (граматичними узгодженнями, анафоричними посиланнями тощо) і 
екстралінгвістичними (наприклад, часові,  причинно-наслідкові зв'язки, які відповідають 
певній предметній області (ПО); 

· всі ці засоби є інструментом кодування знань про світ (ПО); 
· як елементи реального або абстрактного світу виступають його об'єкти, відображені в 

тексті у формі природно-мовних понять, відношень між ними та мовні характеристики 
понять і відношень; 

· формування об'єктів за знаннями про світ може бути різним і залежить від цільової 
настанови прикладної задачі, проблемної області та логічної картини світу як носія 
інформації, так і того, хто її обробляє. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є обґрунтування й вибір 
семантичних одиниць тексту та визначення способу кодування семантичної інформації для 
одиниць, що представлені в різномовних текстів.  
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Вибір й обґрунтування семантичних одиниць тексту. Для вибору й обґрунтування 
семантичних одиниць ПМТІ проведено порівняльний аналіз відомих моделей семантики, які 
використовуються сьогодні в системах автоматичної обробки тексту.  Порівняльну 
характеристику існуючих моделей розуміння ПМТ з точки зору рівнів організації тексту 
наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Порівняльний аналіз моделей семантики текстових об‘єктів 

Рівні подання тексту № 
п/п 

Моделі семантики 
ПМТ Знако-

вий 
Морфоло-

гічний 
Синтакси-

чний 
Семанти-

чний 
Прагмати-

чний 
1. Модель 

"семантики 
переваги" 

- - - + + 
- 

2. Модель 
"концептуальних 

залежностей" 

- - + + + 
- 

3. Модель  
"смисл « текст" 

- + + + + 
- 

4. Пропонована 
модель 

графе-
ма 

морфема словоспо-
лучення 

слово поняття 
 

 
Перша і друга моделі розроблялися для англійської мови, третя – для російської мови. 

Як видно з табл. 2.1. існуючі моделі розуміння ПМТ з точки зору розглядуваних 
семантичних одиниць тексту  показують, що розпізнавання смислу в кращому випадку 
починається з морфологічного рівня мовної системи: модель "Смисл«Текст" І. Мельчука 
[1]. В якості мінімальної  одинці змісту в даній моделі пропонується морфема. 

У відомих моделях семантики англійської мови, зокрема, в моделі "концептуальних 
залежностей" Р.  Шенка [2] в якості мінімальної  одинці змісту в даній моделі пропонується 
слово. В моделі "семантик переваги" Уілкса [3] аналіз тексту починається з рівня 
твердження, що в лінгвістиці відповідає простому ядерному реченню, фактично ігноруючи 
семантику морфемної структури англійської мови. Всі перераховані моделі ігнорують текст 
як знакову систему.  В практичному плані аналіз знакового рівня організації ПМТІ 
обмежується відділенням синтаксичних розділових знаків від слова, виділенням абревіатур, 
скорочень тощо.  

Аналіз текстів реальної складності показав, що вже на рівні знакової організації тексту 
людина використовує описові можливості семіотичної системи для кодування знань про 
фрагменти реальної дійсності. Так, використання лапок (наприклад, кінотеатр "Салют") 
свідчить, що лексему в лапках не можна розглядати в значенні, поданому в словнику. Власні 
назви, наведені в тексті, можуть збігатися з написанням загально вживаних слів, але при 
цьому мати різний зміст (наприклад: депутат Хмара, прем‘єр-міністр Major, вул. 23 Серпня 
тощо). Крім того, ряд лексем в тексті не підпорядковані граматичним правилам мови, а 
виступають як семантичні одиниці знакового рівня ( наприклад: числа: 25,5 %, 10, 
скорочення: млн, кг ). Ці особливості ПМТІ й обумовили необхідність розробки знакового 
рівня організації тексту як  початкового етапу побудови моделі розуміння тексту. Отже, з 
огляду на вище наведене, семантичний аналіз вхідного ПМТІ є розподіленим і здійснюється, 
починаючи з знакового рівня організації тексту. В якості мінімальної семантичної одиниці 
виступає графема (див. табл.1). Під графемою будемо розуміти “мінімальну смислову 
одиницю письмового тексту” [4, стор. 124]. 

На рівні організації тексту як лінгвістичної системи ми розглядаємо морфологічний 
рівень, синтаксичний та власне семантичний рівень мови.  
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На морфологічному рівні мови семантична модель представлена словотвірною 
моделлю. В якості мінімальної одиниці змісту виступає морфема (див.  табл.  1).  В 
розроблюваній системі машинного перекладу з усього арсеналу морфем розглядаються 
тільки префікси і суфікси. 

На синтаксичному рівні мови семантична модель представлена стійкими 
словосполученнями і фразеологізмами. В якості мінімальної одиниці змісту виступає 
словосполучення (див.  табл.  1).  Основним завданням на цьому етапі є виділення термінів,  
понять, усталених словосполучень, які в тексті описані певною синтаксичною конструкцією і 
мають смислове навантаження, що не витікає із окремих слів синтаксичної конструкції.  

На семантичному рівні мови основним завданням є переведення синтаксичної 
структури тексту до поняттєвої структури в термінах семантичних категорій. В якості 
мінімальної одиниці змісту виступає слово, або нерозривне синтаксичне утворення, яке в 
розроблюваній системі машинного перекладу розглядається як одна одиниця перекладу (див. 
табл. 1).  

На рівні організації тексту як системи відображення знань про фрагменти 
навколишнього світу семантична модель представлена моделлю знань про ПО. В якості 
мінімальної одиниці змісту виступає поняття: в системі його парадигматичних і 
синтагматичних відношень (див. табл. 1). 

Семантична модель на знаковому рівні організації тексту. Завдання автоматичного 
опрацювання ПМТІ  на знаковому рівні організації тексту детально було розглянуто в [5]. В 
даній статті ми розглянемо лише склад інформаційного забезпечення семантичної моделі.   

Як вже зазначалося, процедуру розпізнавання знань з ПО доцільно починати зі 
знакового (доморфемного) рівня організації тексту. Такий підхід зумовлений 
різноманітністю знакового (графемного) подання лексичних одиниць  в тексті, яка визначає 
їх різні семантичні функції в тексті.  Крім того,  для вирішення задач перекладу суттєвим є 
також визначення структури тексту, для відокремлення службової інформації, виділення 
абзаців, заголовків тощо в тексті [6]. Текст при цьому розглядається як певним чином 
організована послідовність рядків і графем. Під графемою будемо розуміти мінімальну 
смислову одиницю письмового тексту. Задачею цього рівня розпізнавання є  побудова 
формалізованого подання графемної структури тексту та розробка формального апарату 
виділення і класифікації текстових одиниць на множині рядків і графем.  

Кінцевою метою доморфемного аналізу тексту є побудова  графемної структури тексту, 
яка включає виділення на множині рядків і графем вхідного тексту таких семантично 
самостійних одиниць тексту: фрагментів, речень, синтагм, лексем; визначення класів 
перелічених одиниць тексту та встановлення відношень між ними в певному вхідному тексті. 

Вхідними даними графемного аналізу є поточний текстовий файл і апріорні еталонні 
моделі (рядків і графем).  В основу класифікатора графем покладені такі ознаки:  тип знаку 
(цифра, буква, синтаксичний знак, службовий знак тощо), належність до алфавіту (латиниця, 
кирилиця, виключно російська, виключно українська), розмір (прописна, заголовна), 
фонетичні ознаки (голосна, приголосна). 

На етапі інтерпретації доморфемної обробки тексту певні класи лексичних одиниць 
такі, як: ім’я, назва, позначення, абревіатура, скорочення тощо перевіряються на моделі 
знань про навколишній світ (ПО). Призначення цього етапу – виокремити класи лексем, які 
можуть збігатися за форматом представлення з класом мовних лексем. Так, наприклад, 
російське скорочення «проц.» за своїм написанням для системи може означати клас L1 – 
мовна лексема, а українська абревіатура «омбр» (окрема механізована бригада) за 
написанням збігається також з класом L1. Крім того, на цьому етапі для лексичних одиниць, 
для яких знайдено відповідники в моделі знань про ПО, записується і відповідна семантична 
інформація. Слід зазначити, що до моделі знань про ПО на доморфемному рівні, заносяться 
тільки ті одиниці, які або відсутні в перекладному словнику, або їх переклад призведе до 
семантичних помилок. Так, наприклад, українська назва парламенту – Верховна Рада, не 
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може перекладатися окремими словами на інші мови, теж відноситься і до прізвищ, імен 
тощо. 

Інформаційне забезпечення семантичної моделі доморфемного аналізу включає 
словники, що відбивають екстралінгвістичні знання, необхідні для розпізнавання й 
вилучення знань про навколишній світ (ПО) безпосередньо із вхідного тексту або паперового 
словника. Формує такі знання фахівець в предметній галузі. 

В основу єдиної семантичної параметризації словникових одиниць (для української, 
російської та англійської мов) закладені універсальні (енциклопедичні) знання про 
навколишній світ. Семантичний код – це двопозиційний цифровий код: перша позиція 
відбиває семантичний тип лексеми, друга – її семантичне значення. 

Слід зазначити, що семантичний тип – це умовне розподілення лексичних одиниць на 
класи, що не перетинаються. Семантичний тип лексеми не залежить від графемного класу 
лексеми (класифікатор лексем представлений в попередньому звіті), так, скорочення і 
лексема з великої букви можуть входити до одного семантичного типу.     

Так виділяються такі семантичні типи лексем: 
1 – географічна назва.  Цей клас включає просторові дані такі,  як:  назви міст,  морів,  

океанів, річок, озер, материків тощо. Необхідність введення словника географічних назв 
обумовлена тим, що ці назви в тексті подаються без детермінуючих лексем, оскільки 
визначають енциклопедичні знання (тобто такі, що мають бути відомими). В цей клас ми не 
включили назви держав, оскільки для нашої ПО ці назви мають політичний контекст, це 
власне й обумовило внесення їх до іншого семантичного класу – політична назва; 

2 – історична назва.  Цей клас включає відомі назви історичних подій; 
3 – ім’я.   Необхідність введення даного семантичного типу обумовлена тим,  що в 

англійських текстах мало відомі прізвища подаються разом із іменем. Це дозволяє, з одного 
боку,  ідентифікувати,  що це є особа й об’єднати дві лексеми в одне неподільне поняття,  з 
іншого боку, визначення категорії роду для імені дозволяє досягти більшої точності при 
перекладі російською чи українською мовою; 

4 – установа. Цей клас включає відомі назви організацій, установ, видів збройних сил 
тощо; 

5 – одиниця вимірювання. Цей клас включає скорочення, що визначають одиниці 
вимірювання та назви місяців і днів тижня для англійської мови, які в тексті пишуться з 
прописної літери; 

6 – назва, що не перекладається. Цей клас включає назви організацій, установ, прізвищ, 
назви вулиць тощо, які передаються засобами іншої мови виключно заданими правилами 
транслітерації; 

7 – посада. Цей клас включає назви посад, які пишуться із заголовної літери; 
8 – політична назва. Необхідність введення даного семантичного типу обумовлена тим, 

що назви держав в нашому контексті (ПО): воєнно-політичні тексти) розглядаються як 
геополітичні об’єкти, а не як географічні назви. 

9 – не визначений семантичний тип. Даний семантичний тип призначається, коли 
лексема не підходить не під один із перерахованих семантичних типів. Якщо таких лексем 
набирається значна кількість, то класифікатор семантичних типів необхідно розширювати. 

Друга позиція семантичного коду визначає семантичні характеристики лексеми у 
співставленні зі світом. Так виділяються такі значення семантичних типів лексем: 

1 – час. Характеристика часу визначає лексему відповідного семантичного типу у часі; 
2 – простір. Характеристика простору визначає лексему відповідного семантичного 

типу у просторі; 
3 – час-простір. Дана характеристика притаманна деяким складним одиницям 

вимірювання (наприклад: км./год.); 
4 – кількість. Характеристика, що відноситься виключно до оцінювання кількості; 
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5 – об’єкт. Характеристика, яка визначає конкретність (предметність) лексеми 
відповідного семантичного типу; 

6 – особа. Характеристика яка визначає людину (посадову особу тощо); 
7-8 – характеристики, які є резервними. 
9 – інше.  Характеристика лексеми відповідного семантичного типу, яка не підпадає під 

жоден із перерахованих класів. 
В таблиці 2 наведено семантичну параметризацію  словникових одиниць, які були 

виявлені при аналізі російських, англійських та українських текстів, спеціальної військової 
тематики.  

Для автоматизації процесу формування словників екстралінгвістичних знань 
розроблено АРМ-«ЕКСПЕРТ». Розроблений програмний продукт підтримує англійську, 
російську та українську мову. Для кожної мови створюється окрема база даних, яка 
залучається у відповідності із мовою аналізованого тексту. Бази даних незалежно від мови 
мають єдину уніфіковану семантичну параметризацію (див. табл. 2), оскільки відбивають 
однакові фрагменти знань про навколишній світ. Формування словникових одиниць 
відбувається у 2-х режимах: безпосередньо за текстовим файлом та ручним введенням 
лексем оператором. За змістом текстові файли можуть загально довідкову інформацію 
(наприклад, словник імен, перелік одиниць вимірювання, словник географічних назв тощо), 
такі файли  відбивають загально прийняті знання про навколишній світ і, як правило не 
супроводжуються пояснювальним контекстом. Наприклад: назви держав, відомих міст як 
правило не супроводжуються такими лексичними детермінантами як: (м.) Москва , (держава) 
Україна, (президент) Clinton тощо. 

Таблиця 2 
Семантична параметризація лексем на рівні організації тексту як знакової систем 

Код 
семант. 
класу 

Приклади Інтерпретація 

12! Asia, Africa, Europe, Средиземное море, 
Тихий океан 

Географічна назва: 
характеризується простором 

21 World War II, Перша світова війна Історична подія: 
характеризується часом 

22!/21! Брестский мир Історична подія: 
характеризується часом і 
простором 

35! Тарас, Martha, Александр Ім’я: особа  
45! Рада національної безпеки і оборони, the 

National Security Council, the Central 
Intelligence Agency,  

Установа 

51! January, Monday, хв.,р.  Одиниця вимірювання: 
характеризується часом 

52! См, кm, mm Одиниця вимірювання: 
характеризується простором 

55! Омбр Одиниця вимірювання: 
структурний підрозділ 

59! MHz   Одиниця вимірювання: 
характеристика не визначена 

65! Верховна рада, Дума,  Власна назва, що 
транслітерується. 

76! Президент, Верховний Головнокомандувач Посада: особа 
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Крім того, існують специфічні лексичні одиниці, які є загально прийнятими в заданій 
предметній галузі (наприклад: омбр –  окрема механізована бригада).  З цією метою в АРМ-
«ЕКСПЕРТ» аналізується показова вибірка текстів заданої тематичної спрямованості і 
поповнюється база даних відповідної мови. 

Слід зазначити, що у разі завантаження довільного природно-мовного тексту із заданої 
тематики до АРМ-«ЕКСПЕРТ» автоматично надходять лише слова з великої літери, 
абревіатури, скорочення, які за своїм написанням розпізнані на етапі доморфемного аналізу 
(наприклад: млн., км./год., о-в, ртбр), та слова підозрілі на скорочення чи інші класи, які не 
передаються на етап морфологічного аналізу. Автоматичне виявлення «підозрілих» слів в 
тексті досягається за рахунок того, що АРМ-«ЕКСПЕРТ» поєднаний з АРМ-«ПАРАДИГМА» 
і слова із тексту перевіряються спочатку перевіряються на базі всіх словоформ відповідної 
мови, що є в базі даних.  

Висновки.  
1. Модель семантики в розроблювальній системі машинного перекладу є розподіленою. 

Це пов’язане з тим, що текст розглядається нами як взаємодія трьох систем: знакової, мовної 
і системи знань про світ (ПО). Кожна з цих систем має свої (властиві лише їй) одиниці змісту 
і засоби формалізації семантики.   

2. Мінімальною одиницею змісту (смислу) на знаковому рівні організації тексту є знак 
(графема), максимальною - рядок. В основу класифікатора знаків покладені такі ознаки: тип 
знаку (цифра, буква, синтаксичний знак, службовий знак тощо), належність до алфавіту 
(латиниця, кирилиця, виключно російська, виключно українська), розмір (прописна, 
заголовна), фонетичні ознаки (голосна, приголосна). Класифікатор рядків включає такі 
змістовно значущі класи: пустий рядок, повний рядок, неповний праворуч, неповний 
ліворуч, симетрично неповний. 

3. Етап розпізнавання смислу на знаковому рівні дозволяє розв‘язати наступні задачі: 
сформувати лексичні класи змістовно значущих понять в тексті; сформувати семантично 
правильні речення в тексті; сформувати змістовно закінчені фрагменти в тексті; визначити 
відношення між переліченими одиницями тексту, які проявляються на графемному рівні 
подання тексту. 

4. Інформаційне забезпечення системи включає  цілу низку словників, що відбивають 
екстралінгвістичні знання, необхідні для розпізнавання й вилучення знань з предметної 
області безпосередньо із вхідного тексту. Автоматизація формування компонентів 
інформаційного забезпечення семантичної моделі на знаковому рівні організації тексту 
забезпечує розроблений АРМ-«ЕКСПЕРТ». 

 
ЛІТЕРАТУРА: 
1. Мельчук И.А. Опыт теории лингвистических моделей «Смысл-Текст». Семантика, синтаксис 

/ И.А. Мельчук – М.: Наука, 1974. – 314 с. 
2. Шенк Р. Обработка концептуальной информации. / Р. Шенк  – М.: Наука, 1980 – 360с. 
3. Балабін В.В., Замаруєва І.В. Автоматизація когнітивного розпізнавання текстових об’єктів в 

умовах багатозначності і невизначеності // К.: ВІ КНУ. - Збірник наукових праць ВІ КНУ. - 2007. - 
№6, с.76-84. 

4. Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник / Н.И. Кондаков – М.: «Наука»., 1975. – 
717 с. 

5. Литвиненко Л.О. Особливості побудови лінгвістичного процесора доморфемного аналізу 
англійських військово-технічних текстів // Вісник Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – № 28. – С. 
21-24.   

6. Балабін В.В., Замаруєва І.В. Доморфемна обробка текстів в системах машинного перекладу // 
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, 2008. – № 11. – С. 78-84. 

Рецензент: д.т.н., проф. Замаруєва І.В. 



 

 
198 

УДК 621.39                                                                         к.т.н. Осмоловський О.І. (НАУ) 
 

ПРЕЦИЗІЙНИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ВІДЕОСИГНАЛІВ 
НЕПЕРЕРВНОЇ ДІЇ 

 
У роботі запропоновано метод побудови аналогових функціональних перетворювачів 

відеосигналів довільної форми з підвищеною швидкодією та точністю, що базується на 
відшуканні та математичному обґрунтуванні альтернативного схемного рішення пристрою. 
Розглянутий логарифмічний перетворювач сигналів, що надходять в масштабі реального часу, 
забезпечує неперервне перетворення інформації незалежно від характеру сигналу, включаючи 
амплітуду, спектральний склад та його полярність. 

Ключові слова: функціональний перетворювач, логарифмуючий елемент, операційний 
підсилювач, крутизна перетворення, динамічна похибка. 

 
В работе предложен метод построения аналоговых функциональных преобразователей 

видеосигналов произвольной формы с повышенным быстродействием и точностью, 
базирующийся на отыскивании и математическом обосновании альтернативного схемного 
решения устройства. Рассмотренный логарифмический преобразователь сигналов,  
поступающих в масштабе реального времени, обеспечивает непрерывное преобразование 
информации независимо от характера сигнала, включая его амплитуду, спектральный состав и 
полярность. 

Ключевые слова: функциональный преобразователь, логарифмирующий элемент, 
операционный усилитель, крутизна преобразования, динамическая погрешность 

 
The method of construction of analog functional transformers of complex signals of arbitrary form 

with the promoted fast-acting and exactness, being based on searching for and mathematical ground of 
alternative scheme decision of device, is offered in work. The considered logarithmic transformer of 
signals  entering in a real time scale factor provides continuous transformation of information regardless 
of character of signal, including his amplitude, spectral composition and polarity. 

Keywords: functional transformer, logarithmic element, operational amplifier, conversion 
transconductance, dynamic accuracy 

 
Вступ. Наряду з бурхливим розвитком цифрових технологій аналогове функціональне 

перетворення сигналів продовжує залишатися широко застосовуваним у тих випадках, коли 
від перетворювачів вимагається висока швидкодія, максимальна завадозахищеність, 
відсутність прояву побічних ефектів, що супроводжують операції квантування та 
дискретизації сигналів, а саме в приймачах радіолокаційних станцій, багатьох вузлах систем 
автоматичного керування, у вимірювальних підсилювачах тощо, тобто в ряді випадках, коли 
перехід в цифрову форму у даному місці сигнального ланцюга не є доцільним або навіть і 
неможливий [1]. 

Аналіз існуючих рішень та постановка задачі. Для побудови логарифмічного 
перетворювача сигналів довільної форми, призначеного для їх неперервної обробки, найбільш 
придатним є використання аналогових підсилювачів у поєднанні з елементами з відповідною 
нелінійною характеристикою [2-5]. В якості такого нелінійного елемента може виступати 
напівпровідниковий p-n перехід діода або транзистора, вольт-амперна характеристика якого 
описується моделлю Еберса-Молла: 
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де id –  струм в колі p-n  переходу,  i0 – зворотній струм насичення, Ud – різниця 

потенціалів, прикладена до переходу, 
e

kT
T =j  – температурний потенціал, який 

визначається постійною Больцмана k, абсолютною температурою напівпровідникового 
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елемента T та зарядом електрона e. 
Зворотній вираз дає наближено логарифмічну залежність напруги Ud від струму id, яка 

тим точніша, чим більше відношення id/i0     

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
+j= 1ln

0i
i

U d
Td .              (1) 

З врахуванням того, що для більшості кремнієвих діодів та транзисторів малої 
потужності зворотній струм i0 при кімнатній температурі не перевищує одиниць наноампер, 
а його типове значення ще менше, можна застосувати цей елемент для здійснення 
логарифмічного перетворення з достатньо високою точністю, якщо представити вхідний 
сигнал у вигляді струму id, значно більшого за i0, а вихідний результат контролювати за 
значенням напруги Ud на p-n переході. Варіанти застосування операційних підсилювачів 
(ОП) для реалізації зазначеного алгоритму наведено на рис. 1.  

 
Рис. 1. Варіанти схемної реалізації одностороннього логарифмічного перетворювача  
В схемах використовуються такі ідеалізовані властивості ОП, як відсутність вхідних 

струмів та нескінченний статичний коефіцієнт підсилення. В такому випадку справедливі 
співвідношення 
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де через Uвх, iвх та Uоп, iоп позначено величину напруги та струму вхідного та опорного 
сигналів відповідно, Rвх та Rоп – опори позначених на схемі резисторів. 

Оскільки робочою полярністю таких перетворювачів є тільки позитивні вхідні сигнали, 
з метою запобігання насичення виходу ОП у випадку надходження сигналів протилежної 
полярності в обох схемах встановлено захисні обмежуючі елементи VD та VT2 відповідно.  

Скориставшись виразом (1) отримаємо залежність вихідного сигналу від вхідного 
сигналу робочої полярності (струму або напруги): 
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якщо ж вважатимемо, що опорний струм iоп значно перевищує зворотній струм i0, результат 
можна спростити: 
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де вх
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оп
вхопоп R

R
U

RiU ==1  – приведене до входу значення постійного опорного 

сигналу,  
UD  – незалежна від вхідного сигналу складова виразу (2). 

Таким чином, вихідний сигнал складається з двох частин – пропорційної логарифму 
вхідного сигналу та деякої константи UD . Зазвичай цю константу компенсують, 
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застосовуючи відповідні схемні рішення. Тоді функція перетворення зводиться до вигляду: 

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
+j-= 1ln

1оп

вх
Tвих U

U
U .      (3) 

Аналізуючи результат, можна зауважити, що коректне перетворення має місце лише 
для сигналів, що перевищують рівень приведеної опорної напруги Uоп1,  і чим більше це 
перевищення, тим результат точніший. Природно виникає потреба максимально зменшити 
Uоп1, але окрім обмеження з боку забезпечення необхідного запасу співвідношення опорного 
і зворотного струмів, ми стикнемося з іншою проблемою, пов’язаною з кінцевою 
швидкодією реальних ОП. Будь-який операційний підсилювач являє собою інтегруючий 
елемент з певною постійною часу. Яким би не був ОП за швидкодією, обов’язково існує 
частота, вище якої коефіцієнт підсилення інтегратора стає меншим за одиницю. Ця 
властивість визначає цілком реальну кінцеву (а не скільки завгодно малу) постійну часу 
інтегрування вхідного сигналу, але водночас робить ОП універсальним активним елементом, 
придатним для використання в пристроях, властивості яких визначаються тільки зовнішніми 
по відношенню до ОП елементами. Частота одиничного підсилення f0 більшості ОП 
становить від одного до кількох десятків мегагерц в залежності від заявленої швидкодії, за 
якої постійна часу інтегрування 021 fti p=  розташовується відповідно в межах від 0,15 мкс 
до одиниць наносекунд. Наведені часові значення досить малі, але цього, виявляється, не 
завжди достатньо для забезпечення нормальної роботи розглядуваного варіанта 
перетворювача. Аналізу причин прояву зазначених нижче недоліків та відшуканню способів 
їх ефективного подолання і присвячено дану статтю. 

Реалізація перетворювачів за наведеним класичним варіантом має суттєві недоліки, що 
проявляються за певної форми вхідних сигналів. На рис. 2, а та 3,  а наведено результати 
моделювання роботи логарифматора з сигналами у вигляді послідовності пар імпульсів 
протилежної полярності зі змінюваною вчетверо амплітудою (в мілівольтах) у такій 
черговості: 32, 8, 2, 8, 32 – в першому випадку, та 1024, 256, 64, 256, 1024 – в другому 
відповідно (малі та великі сигнали). 

   
Рис. 2. Одностороннє перетворення імпульсних сигналів малої амплітуди  

за відсутності (а-б) та наявності (в-г) випадкових завад 
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Рис. 3. Одностороннє перетворення імпульсних сигналів великої амплітуди  

за відсутності (а-б) та наявності (в-г) випадкових завад 
Для зручності спостереження вихідний сигнал, який в розглядуваних реалізаціях 

перетворювачів має не співпадаючу з вхідним сигналом негативну робочу полярність, на всіх 
діаграмах зображено інвертованим. 

Встановлено, що навіть за відносно немалих рівнів сигналу розглядуваний 
перетворювач не здатний виконати якісну обробку сигналу і допускає грубі відхилення 
результату від розрахункового значення (ідеалізований вихідний сигнал для порівняння 
показано пунктирною лінією). Картина додатково спотворюється за наявності випадкових 
завад, амплітуду яких було задано на рівні 4 мВ та 128 мВ для менших та більших сигналів 
відповідно (рис. 2, в та 3, в). І хоча класичний логарифматор непогано справляється з 
сигналами великої амплітуди (рис. 3, б), введення відносно невеликих завад і в цьому 
випадку суттєво погіршує його роботу (рис. 3, г). 

Причини прояву зазначеного недоліку перетворювача полягають в намаганні обробити 
сигнал неробочої полярності, що призводить до порушення початкового стану 
логарифматора (з фіксованим опорним струмом i0 в p-n переході) на тривалий час, швидкість 
повернення до якого обмежена швидкодією застосованих ОП.  Так,  якщо постійна часу 
вбудованого інтегратора ОП ti = 0,1 мкс, а еквівалент опорного сигналу Uоп дорівнює 1 мВ, 
швидкість повернення до початкового стану за умови нульового вхідного сигналу не 
перевищуватиме 1 мВ/0,1 мкс = 10 мВ/мкс, що і спостерігається при моделюванні (рис. 2, б). 

Розв’язання задачі. Подолати виявлений недолік можна, обмеживши можливості 
формування на виході ОП сигналу неробочої полярності значної величини. Призначені для 
цього захисний діод або транзистор (рис.  1)  забезпечити цього не можуть,  оскільки для їх 
відкривання хоча б до значення малого опорного струму слід подолати різницю потенціалів 
у UD2 , яка досягає майже 1 В. В порівнянні з робочою зоною логарифмування (адже за 
виразом (2) при зміні вхідних сигналів від 1 мВ до 10 В одержуємо вихідний сигнал лише в 
діапазоні від 17 мВ до 230 мВ) – це значна величина. 

Пропонується вихід, який полягає в штучному зближенні умов відкривання робочого і 
захисного p-n переходів аж до повного збігу їх опорних струмів у вихідному стані відповідно 
до схеми рис. 4. Схема логарифматора, утворена на основі двох комплементарних 
транзисторних струмових дзеркал зі штучно роз’єднаними емітерами, набуває повністю 
симетричної форми і здатності однаково реагувати на сигнали взаємно протилежної 
полярності. Початковий опорний струм всіх транзисторів формується однаковими опорами 
Rоп1 і Rоп2 від джерел різної полярності +Uоп і –Uоп. Транзистори VT1 і VT2 виконують 
функцію логарифмування, а VT3 і VT4 формують необхідний зсув вихідного сигналу на 
величину UD±  для кожного з плечей. 
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Рис. 4. Схемна реалізація симетричного логарифмічного перетворювача сигналів 

Закон симетричного логарифмічного перетворення має вигляд непарної функції: 
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де приведений до входу еквівалент опорної напруги Uоп1 обчислюється аналогічним 
першому випадку чином 
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Зазначимо, що дана реалізація перетворювача не потребує додаткових заходів для 
компенсації постійної складової вихідного сигналу UD , оскільки за логікою побудови схеми 
вона скомпенсована автоматично. Однак потенціал зсуву UD  можна спостерігати на база-
емітерних переходах транзисторів VT3 і VT4 та за його значенням зробити висновок про 
ступінь перевищення опорного струму над зворотнім згідно з виразом 
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наявність якого необхідна для забезпечення стабільності параметрів перетворювача. 
Результати реагування симетричної схеми на ті ж самі вхідні сигнали, що і в 

попередньому випадку, наведено на рис. 5 і 6. На діаграмах б і г знову зображено пунктиром 
розрахунковий ідеалізований вихідний сигнал для випадку застосування ОП з необмеженою 
швидкодією. Слід відзначити, що порушень в роботі пристрою, які мали місце в класичній 
реалізації схеми, не спостерігається зовсім, а деяке відхилення від ідеального результату 
зумовлене лише виходом спектру вхідного сигналу за дещо обмежену смугу пропускання 
перетворювача для найменших сигналів, за яких диференціальній коефіцієнт передачі даної 
нелінійної системи вхвих dUdU  починає перевищувати одиницю. 
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Рис. 5. Двостороннє перетворення імпульсних сигналів малої амплітуди  

за відсутності (а, б) та наявності (в, г) випадкових завад 

   
Рис. 6. Двостороннє перетворення імпульсних сигналів великої амплітуди  

за відсутності (а, б) та наявності (в, г) випадкових завад 
Важливим показником якості логарифмічного перетворення є стабільність крутизни 

перетворення Kпер в межах робочого діапазону амплітуд сигналів, визначеної як відношення 
абсолютного приросту вихідного сигналу до відповідного йому приросту логарифма 
вхідного сигналу: 
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      (5) 

Наведений параметр має розмірність вихідного сигналу, а його асимптотичне значення 
для обох розглядуваних варіантів при 11 >>опвх UU , визначене за виразом (5) з врахуванням 
відповідних законів перетворення (3) та (4), дорівнює температурному потенціалу Tj , що в 
нормальних кліматичних умовах становить орієнтовно 25 мВ і чисельно співпадає з 
величиною приросту вихідного сигналу при відносній зміні вхідного в е1 разів (де e – основа 
натурального логарифма) . 

Реалізація перетворювача за симетричною схемою виявила додаткові переваги в 
порівнянні з класичним варіантом, які також проявляються при малих сигналах. На рис. 7 
представлено повні статичні характеристики (а, б) та діаграми крутизни перетворення (в, г) 
для трьох варіантів логарифмічних перетворювачів: 1 – класичного одностороннього, 2 – 
симетричного двостороннього, 3 – ідеалізованого, математично точного. Початкову зону 
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характеристик для малих вхідних сигналів (на рівні до одиниць мілівольт) показано у 
збільшеному масштабі (рис. 7, б та г). 

 

 
Рис. 7. Статичні характеристики логарифмічних перетворювачів (а, б) та  

крутизна перетворення  (в, г) 
Характеристики за варіантами 1 і 2 зображено для однакового значення еквівалента 

опорної напруги Uоп1 = 1 мВ. Саме при такому рівні вхідного сигналу спостерігається 
двократне зменшення крутизни в порівнянні з асимптотичним значенням у обох варіантів 
перетворювачів. Відмінності починаються при зростанні сигналів вище 2 мВ: одна й та ж 
сама крутизна, що наближається до асимптотичного значення, за другим варіантом 
досягається при вхідному сигналі, меншому у 2-4 рази, ніж за першим (детальні дані для 
порівняння наведено в таблиці), а тому новий варіант є більш прийнятним з точки зору 
точності логарифмічного перетворення. 

Таблиця 
Порівняння рівнів вхідних сигналів в початковій зоні перетворення  

за умов одержання однакової крутизни Kпер для обох варіантів 

Параметр Значення 
Uвх1, мВ 3 5 9 14 19 26 30 34 43 50 
Uвх2, мВ 2 3 4 5 6 7 7,5 8 9 10 

Kпер1 = Kпер2, мВ 18,5 21,0 22,6 23,4 23,8 24,1 24,2 24,3 24,4 24,5 
Uвх1/Uвх2 1,50 1,67 2,25 2,80 3,17 3,71 4,00 4,25 4,78 5,00 

Запропоноване схемне рішення пристрою забезпечує автоматичне налаштування 
початкового стану перетворювача, зокрема збалансованість вихідної напруги за відсутності 
вхідного сигналу. Поєднання комплементарних логарифмічних характеристик робить 
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перетворювач придатним для обробки сигналів будь-якої полярності, що розширює 
можливості його практичного застосування. Найбільша стабільність параметрів 
перетворювача досягається при використанні напівпровідникових нелінійних елементів, що 
входять до його складу, в інтегральному виконанні, зокрема в одному спільному кристалі. 

Висновок. В даній статті було розглянуто існуючі підходи до побудови аналогових 
логарифмічних перетворювачів сигналів та проаналізовано причини виникнення та кількісні 
значення прояву їх недоліків. Запропоновано новий варіант двостороннього аналогового 
логарифмічного перетворювача відеосигналів довільної форми, який дозволяє реалізувати 
функціонування операційних підсилювачів, застосованих в якості активних елементів, у їх 
повній смузі пропускання та підвищити статичну і динамічну точність відтворення 
логарифмічного закону у розширеному діапазоні амплітуд вхідних сигналів.  

Розглянутий логарифмічний перетворювач сигналів, що надходять в масштабі 
реального часу, забезпечує неперервне перетворення інформації незалежно від характеру 
сигналу, включаючи його амплітуду, спектральний склад та полярність. 
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АНАЛИЗ НЕДОСТАТКОВ ФИКСИРОВАННОГО РАЗМЕРА БЛОКА В 

БЛОЧНЫХ ШИФРАХ 
 
У даній статті розглянута структура блокових алгоритмів шифрування. Запропонований 

метод для усунення виявлених недоліків і підвищення стійкості блокових алгоритмів до атаки 
повним перебором.  

Ключові слова: блокові алгоритми, шифрування 
 
В данной статье рассмотрена структура блочных алгоритмов шифрования. Предложен 

метод для устранения выявленных недостатков и повышения стойкости блочных алгоритмов 
к атаке полным перебором . 

Ключевые слова: блочные алгоритмы, шифрование. 
 
In this article the structure of block algorithms of enciphering is considered. The method for 

elimination of the revealed shortcomings and increase of firmness of block algorithms to attack by full 
search is offered. 

Keywords: block algorithms, enciphering. 
 
Введение. Блочный шифр – разновидность симметричного шифра. Блочный шифр 

обрабатывает открытый текст блоками по несколько байт за одну итерацию. Если исходный 
текст (или его остаток) меньше размера блока, перед шифрованием его дополняют (1). 

Блочный шифр состоит из двух взаимосвязанных алгоритмов: алгоритм шифрования E 
и алгоритм дешифрования E−1. Входными данными служат блок размером n бит и k-битный 
ключ. 

 
1. Выявление недостатков блочных шифров. 
Размер блока n – это фиксированный (2) параметр блочного шифра, обычно равный 64 

или 128 битам, хотя некоторые шифры допускают несколько различных значений. 
Из предпосылки (1) сразу становится видно что блочные шифры обладают 

избыточностью. Из предпосылки (2) видно что злоумышленник заранее знает размер блока 
для начала криптоанализа.  

Из этих утверждений можно сделать вывод о уязвимостях блочных шифров: 
1. при дополнении блока открытого текста “не случайными значениями” 

злоумышленник имеет больше возможностей для анализа и взлома; 
2. гораздо легче анализировать текст при знании размера блока - последовательно 

выбираются 8 ( или 16) байт информации и проводится анализ. 
 
2. Метод устранения выявленных недостатков. 
От выявленных уязвимостей возможно избавится если производить шифрование 

блоков не фиксированного размера, а динамически формируемыми на каждой итерации 
шифрования, в зависимости от ключа. 

Рассмотрим отношение длинны блока открытого текста к количеству вариантов 
размера блока. В качестве алгоритма с фиксированным размером блока выберем DES 
алгоритм. В таблице представлены данные сравнения количества вариантов блоков в 
соответствии с размером входных данных. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82
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Таблица 1 

Размер блока 
данных в 
байтах 

Колличество вариантов для 
блока фиксированной 
длинны 

Колличество вариантов 
для блока переменной 
длинны 

Варианты размеров 
блока переменной 
длинны 

1 1 1 1 

2 1 2 2 
1,1 

3 1 4 3 
2,1 
1,2 
1,1,1  

4 1 8 4 
3,1 
1,3 
2,2 
2,1,1 
1,2,1 
1,1,2 
1,1,1,1 

5 1 16 5 
4,1 
1,4 
3,1,1 
1,3,1 
1,1,3 
3,2 
2,3 
2,2,1 
2,1,2 
1,2,2 
2,1,1,1 
1,2,1,1 
1,1,2,1 
1,1,1,2 
1,1,1,1,1 

  
При продолжении таблицы можно увидеть тенденция роста количество вариантов 

размера блока переменной длинны по формуле  1-= Nxy  (3).  
Исходя из (3)  видно что для блока из 64  бит (  8  байт )  количество вариантов будет 

составлять 12822 718 ==-  вариантов. Соответственно для блока из 128 бит (16 байт)—32768 
вариантов. 
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Рис. 1. График роста количества вариантов при увеличении размера блока разбиения 

 
3. Доказательство повышенной стойкости алгоритма. 
Количество вариантов начального фиксированного блока из 8 байт – 2568 = 1.845*1019. 

Если в алгоритме шифрования используется ключ длинны 8 байт (латинские буквы + цифры) 
- тогда количество вариантов результирующего блока – 1.281*1014. 

То есть при полном переборе ключей со скоростью 109 ключей в секунду для подбора 
ключа потребуется максимум 1,5 дня. 

Большая проблема заключается в том что ротация ключей происходит между блоками, 
то есть для каждого блока из 8 байт используется 1 ключ. 

При использовании предложенного подхода - количество ротаций ключа возрастет и 
для блока из 8 байт будет использоваться от 1 до 8 ключей. 

Сравним стандартный алгоритм разбиения блока и предложенный. 
 

 
Рис. 2. Стандартный блок фиксированного размера (8 байт)  

 

 
Рис. 3. 8 байт разбиты на 4 блока ( 2–3–1–2 байта соответственно) 

 
Рассмотрим количество вариантов для полного перебора. На рис. 2 используется 1 

ключ для шифрования всего блока.  То есть для выявления ключа необходимо взять 8  байт 
шифрованного текста и сделать максимум Х8 попыток дешифровки. 

Каждый символ Х в ячейке – символ из 256 вариантов. Значит для дешифровки рис. 2 
потребуется 2568 = 1.845 * 1019 попыток.  

Взлом рис. 3 потребует 2562 * 2563 * 2561 * 2562 = 2568 попыток. На первый взгляд 
сложность рис. 2 и рис. 3 одинаковая. Но это только если известно разбиение ( 2–3–1–2). 
Разбиение может быть известно только при знании ключа. Значит при не известном 
разбиении количество вариантов возрастет еще на количество вариантов разбиения (3) – 2568 
* 128 =  236.118 * 1019. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
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Выводы. В статье рассмотрена структура блочных алгоритмов шифрования. Были 
выявлены их уязвимости и слабые места. Предложен метод для устранения выявленных 
недостатков и повышения стойкости блочных алгоритмов к атаке полным перебором.  

Из недостатков предложенного метода можно выявить невозможность либо крайнюю 
затруднительность применения его к существующим алгоритмам блочного шифрования. 
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УДК 000.684                                                  к.т.н., доц. Соловьев В.И. (ВНУ им. В. Даля) 
 

СЕГМЕНТАЦИЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА В ЗАДАЧАХ ВЫЯВЛЕНИЯ 
МОНТАЖА В АУДИОФАЙЛАХ 

 
Приведены результаты исследований путей реализации задачи сегментации речи при 

выявлении и локализации монтажа аудиофайлов. Излагаемое направление исследований 
базируется на выявлении участков аудиофайла с характерными признаками частоты основного 
тона голоса человека. 

Ключевые слова: аудиофайл, сегментация, монтаж. 
 
Приведені результати досліджень реалізації завдання сегментації мови при виявленні та 

локалізації монтажу аудіофайлів. Напрям досліджень, що викладається, базується на виявленні 
ділянок аудіофайлу з характерними ознаками частоти основного тону голосу людини. 

Ключові слова: аудіофайл, сегментація, монтаж. 
 
Results over of researches of ways of realization of task of segmentation of speech are brought at 

exposure and localization of editing of audiofiles. The expounded direction of researches is based on the 
exposure of audiofile areas with the characteristic signs of frequency of basic tone of voice of man. 

Keywords: audiofile, segmentation, editing. 
 
Вступление и постановка задачи. При решении различных задач цифровой обработки 

аудиофайлов, связанных с анализом речевых сигналов, весьма существенной является задача 
автоматической сегментации звукового сигнала [1,2,3]. Точность сегментации на паузы и 
речевую составляющую звукового сигнала весьма существенна в задачах построения 
математических моделей выявления монтажа аудиофайла по статистическим 
характеристикам пауз речи. Одной из первичных задач, которые необходимо решить, 
является разделение сигнала на паузы и речевую составляющую аудиосигнала [1,2]. 
Предложено множество решений этой задачи, которые достаточно эффективны в рамках 
различных конкретных исследований [1,2,3]. В большинстве методов анализа пауз в задачах 
выявления монтажа, как правило, рассчитываются различные статистические и спектральные 
характеристики звукового сигнала в паузах речи. Естественно, точность выделения границ 
речевых сегментов и пауз оказывает существенное влияние на точность оценки 
статистических  характеристик пауз.  

В представляемых ниже результатах исследования этого вопроса рассматривается 
направление методов разделения пауз и речевых сегментов, базирующееся на известных 
статистических и спектральных характеристиках сегментов речи  [1,2,3,4]. 

На рис.1 и рис. 2 представлены типичные фрагменты, иллюстрирующие переход от 
пауз речи к собственно речевым составляющим аудиосигнала (появление – рис. 1, и 
окончание – рис. 2, речевой составляющей ). 

Важным методологическим моментом исследуемой задачи является  существенная 
“ассиметрия” физических характеристик звукового сигнала при переходе от паузы к 
фрагменту речи (рис.  1)  и,  наоборот –  от фрагмента речи к паузе (рис.  2).  Переход к паузе 
часто сопровождается остаточными импульсациями звукового сигнала, что, естественно, 
необходимо учитывать при выделении границ пауз и речи для более точных статистических 
оценок  характеристик пауз. 
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Рис. 1. Иллюстрация перехода от паузы к речевой составляющей аудиосигнала 
 
Как показывают наши исследования, для выделения начала и окончания паузы 

необходима разработка различных методов разделения пауз и речевых составляющих 
звукового сигнала. Ниже рассматривается модель, которая эффективна при локализации 
момента начала сегмента речи (окончания паузы). Для эффективной локализации начала 
паузы, с точки зрения задач выявления монтажа аудиофайлов, требуются иные подходы, 
изложение которых будет рассматриваться в рамках других публикаций. 

 

 
  Рис. 2. Иллюстрация перехода от  речевой составляющей аудиосигнала к паузе 
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Предлагаемая далее методология разделения пауз и речевых сегментов базируется на 
модели речевого сигнала в виде последовательности структур модулированных сигналов с 
несколькими частотными составляющими (возможно изменяющимися во времени). 
Характерной особенностью, по которой можно визуально разделить паузы и речевые 
фрагменты аудиосигнала, является появление структур модулированного сигнала с  
различными, явно выраженными, частотами (в области частот основного тона голоса 
человека). Рассмотрим возможность локализации границ окончания паузы и начала 
фрагмента речи по этому визуальному критерию.  

В исследовании выборка аудиофайла сканировалась в перемещаемом временном окне с 
вычислением в окне локальных экстремумов аудиосигнала. Была поставлена задача 
выделения участков аудиофайла, на которых появляются локальные экстремумы 
аудиосигнала удовлетворяющие ряду требований характерных для речевых составляющих 
сигнала и отсутствующие в паузах.: 

1. Интервал между локальными экстремумами, следующими последовательно друг за 
другом, равен – t с точностью Dt. Величина t находится в диапазоне времени, 
соответствующем величине, обратной диапазону частоты основного тона голоса. Величина 
Dt  была выбрана в процессе многочисленных экспериментальных исследований в рамках 
рассматриваемой задачи. 

2. Рассматривается не менее N=12 локальных экстремумов, следующих друг за другом. 
При этом эти экстремумы, удовлетворяющие первому условию, должны чередоваться по 
виду (минимум – максимум или наоборот). 

3. Экстремумы либо увеличиваются по абсолютной величине, либо уменьшаются от 
первого к последнему (но не монотонно). Это условие моделирует начало нарастания или 
уменьшения (возможно с модуляциями) речевой составляющей аудиосигнала. 

4. Среди соседних локальных максимумов в диапазоне интервалов времени, 
соответствующем частоте основного тона, выбирается абсолютный максимум. 

5. Среди соседних локальных минимумов в диапазоне интервалов времени, 
соответствующем частоте основного тона, выбирается абсолютный минимум. 

Излагаемая последовательность переработки информации по амплитудам звукового 
сигнала  является схемой общего плана (без множества достаточно важных рабочих деталей 
алгоритма переработки информации).  

На основе подхода, базирующегося на описании динамики локальных экстремумов,  
были проведены многочисленные исследования на различных аудиофайлах. Их цель – 
выявления оптимальных, с точки зрения точности локализации по времени, границ перехода 
между паузами и речевыми составляющими аудиосигнала. Варьировались параметры Dt и N. 

Необходимо отметить следующее. Оптимальный выбор указанных выше параметров 
влияет не на точность локализации границы между паузами и фонемами, а на вероятности 
верного или ошибочного решения при автоматической локализации для обнаружения 
границы. Точность локализации границы при ее “безошибочном” обнаружении в данной 
методологии, как показывают экспериментальные исследования, порядка величины, 
обратной частоте дискретизации аудиосигнала. То есть, предельно возможная. Дело в том, 
что место локализации определяется в большинстве случаев по первому из последовательно 
следуемых экстремумов и равно временному отсчету соответствующему этому локальному 
экстремуму. 

В связи с вышеуказанным,  важен вопрос об ошибках первого и второго рода при 
принятии статистической гипотезы по вероятному обнаружению точки локализации конца 
паузы. Данный вопрос решался путем многочисленных экспериментов с варьированием 
параметров Dt и N  для различных аудиофайлов (в формате просмотра wav). 

Фактически эти вероятности зависят лишь от статистических характеристик 
аппаратуры аудиозаписи и фонового сигнала в процессе записи речевого аудиосигнала. 
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В частности, они полностью определяются вероятностью появления на паузах структур 
групп локальных экстремумов, удовлетворяющих рассматриваемой методике. 

С точки зрения психофизиологии восприятия голоса, это эквивалентно тому, чтобы 
встретить в паузе случайно созданный голосовой фрагмент. Что является, казалось бы, 
совершенно невероятным событием. Однако, как показывают многочисленные 
психофизиологические исследования [5], человек начинает воспринимать “осмысленные” 
фонемы и их идентифицировать при достаточно большой их минимальной протяженности во 
времени. Это связано с психофизиологией восприятия звука. На рассматриваемых в 
исследовании временных отрезках (порядка 0,01 секунды), человек, как правило, не может 
идентифицировать по аудиосигналу на слух наличие начала фрагмента речи. В виду этого, на 
таких временных интервалах вполне вероятно встретить в паузах случайное сочетание 
локальных экстремумов, которое соответствует вышеуказанным требованиям. 

Очевидно, что вероятность таких событий зависит не только от статистических 
характеристик  пауз, но и от параметров методики. 

На рис. 3 и рис. 4 представлены фрагменты исследования зависимости вероятности 
ложного обнаружения на паузах  локализации начала фонем речи (рис. 4) и вероятности 
пропуска начала  фонем речи (рис. 3), обобщенные по 50 аудиофайлам, записанным на 
различной аппаратуре аудиозаписи. При расчете вероятности пропуска начала фонем речи 
(рис. 3) в исследовании был принят критерий пропуска более двух локальных максимумов, 
которые при визуальном просмотре графика звукового сигнала характерны для начала 
сегмента речи. Этот визуальный критерий может показаться субъективным, однако, в 
процессе исследований при визуальном просмотре графиков аудиосигнала различными 
исследователями не было случаев двух различных мнений. Кроме того, данный 
субъективизм не оказывает никакого влияния на конкретную модель сегментации речевого 
сигнала. 

Представленные зависимости получены при значении N=12, Dt – параметр, 
характеризующий разброс временных интервалов следования экстремумов 
(среднеквадратическое отклонение в алгоритме от величины среднего значения интервала 
следования экстремумов для 12 экстремумов,  в %  к среднему значению). 

Приведенные иллюстрации фрагментов исследования  характеризуют ошибки первого 
и второго рода в рамках рассматриваемой задачи.  

Как видно из графиков зависимостей, ошибочное определение фрагмента начала речи 
имеет экстремум в районе Dt = 10%. Физически это обусловлено тем, что при уменьшении 
допуска по анализу следования интервалов экстремумов наступает момент, когда слишком 
“жесткие” условия на точность в алгоритме ухудшают вероятностные характеристики 
обнаружения.  

Вероятность ложного обнаружения начала речи существенно зависит от частоты 
дискретизации звукового файла (при записи речи). Эта вероятность также существенно 
зависит, как показывают исследования, от качества аппаратуры аудиозаписи. В частности, 
при записи на ноутбуках часто в шумах записи присутствует помеха от сети на частоте 50 Гц 
и кратных ей частотах. Это существенно снижает эффективность работы в рамках 
рассматриваемой методики сегментации речи. 

Для учета подобных “ложных” экстремумов необходим дополнительный анализ с 
дополнительными параметрами, которые отфильтровывают данный вариант шумов. 

Вероятность ошибок как первого, так и второго рода в рассматриваемой задаче можно 
существенно снизить при увеличении параметра N. При этом, как показывают исследования, 
точность локализации границы при “безошибочном” обнаружении первых локальных 
экстремумов существенно возрастает.  
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Рис. 3. Вероятность пропуска начала речи 
 
Так, например, на рис. 5 и рис. 6  приведены графики вероятностных характеристик по 

ошибкам первого и второго рода, построенные по звуковым файлам, записанных на 
ноутбуке, с частотой дискретизации аудиосигнала – 44,1 кГц. Вероятность как пропуска 
начала речи, так и вероятность ложного обнаружения начала речи для этих файлов несколько 
выше при одном и том же значении параметра Dt. 

 

 
Рис. 4. Вероятность ложного обнаружения начала речи 
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Рис. 5. Вероятность пропуска начала речи для аудиофайлов, записанных на ноутбуке 

 
Рис. 6. Вероятность ложного обнаружения начала речи для аудиофайлов, записанных 

на ноутбуке 
 
Выводы по результатам исследований: 
1. Разработанное направление сегментации речевого сигнала и пауз речи обладает, при 

условии верного обнаружения фрагмента речи, максимально возможной точностью 
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локализации начала фрагмента речи – порядка времени обратному частоте дискретизации 
речевого сигнала. 

2. Ошибки первого и второго рода в данной задаче (вероятность пропуска и начала 
речи и вероятность ложного обнаружения начала речи) зависят от ряда факторов, связанных 
как с характеристиками аппаратуры аудиозаписи, так и с параметрами алгоритма 
сегментации. 

По величине эти ошибки являются вполне приемлемыми для решения ряда задач 
автоматической сегментации речи в задачах выявления монтажа аудиофайлов. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СХЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ СМЫСЛА 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

 
В статті пропонується концептуальна схема ідентифікації смислу елементів ієрархічної 

мовної системи, яка здійснюється за рахунок факторизації простору концептів, представлених 
знаками лінгвістичних смислових одиниць. Доводиться можливість використання даної 
концептуальної схеми для здійснення семантичної класифікації елементів різних рівнів мовної 
системи. Пропонується використовувати підходи і методи теорії інтелекту для реалізації даної 
схеми в формальних моделях семантичної обробки на мові логіки предикатів.  

Ключові слова: ідентифікація знань, мовна система, лінгвістичні одиниці, теорія 
інтелекту, мова логіки предикатів. 

 
В статье предлагается концептуальная схема идентификации смысла элементов 

иерархической языковой системы, осуществляемая за счет факторизации пространства 
концептов, выражаемых знаками лингвистических смысловых единиц. Доказывается 
возможность использования данной концептуальной схемы для осуществления семантической 
классификации элементов различных уровней языковой системы. Предлагается использовать 
подходы и методы теории интеллекта для реализации данной схемы в формальных моделях 
семантической обработки на языке логики предикатов.  

Ключевые слова: идентификация знаний, языковая система, лингвистические единицы, 
теория интеллекта, язык логики предикатов. 

 
The article proposes conceptual framework for identifying the hierarchical sense elements of the 

language system, implemented by the factorization of the space of concepts, expressed signs of language 
semantic units. It is proved the possibility of using of the conceptual framework for semantic classification 
of the elements of different levels of the language system. It is proposed to use the approaches and 
methods of the artificial intelligence for the implementation of this scheme in the formal models of 
semantic processing in the predicate logic language. 

Keywords: identification of knowledge, language system, linguistic units, theory of artificial 
intelligence, the language of predicate logic. 

 
Актуальность исследования. К настоящему моменту различными хранилищами 

знаний накоплены огромные информационные массивы, однако отсутствие возможности 
оперативно получить наиболее актуальную и полную информацию по конкретной теме 
обесценивает значительную часть накопленных информационных ресурсов. Поэтому все 
больше научных исследований фокусируется на разработке формальных моделей и методов 
обработки естественного языка. Исследования в области автоматической обработки текстов 
в Европе и США привлекают внимание крупнейших частных фирм, государственных и 
академических организаций самого высокого уровня. Согласно опубликованному в 2001 
году плану Управления по стратегическим инвестициям США, представленному 
аналитиками ЦРУ, задачей с наивысшем приоритетом (приоритетом А) признан сбор данных 
из открытых источников, а задачей с приоритетом В – внедрение средств автоматического 
анализа текстовой информации. Одним из важнейших направлений этой проблематики 
является классификация различных лингвистических единиц (текстов, слов, словосочетаний, 
предложений), которая реализуется, практически во всех приложениях лингвистического 
процессора: информационном поиске, машинном переводе, автоматическом реферировании 
и др. 

На сегодняшний день существует много классификационных систем лингвистических 
единиц различных уровней языковой системы [1, 2], достаточно много формальных моделей 
смысловой классификации текстов документов [3, 4], слов [5, 6], реже словосочетаний. Но 
большинство таких моделей либо не позволяют автоматизировать процедуры 
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классификации, либо дают высокий уровень шума и низкую точность при их практической 
реализации. Это связано с тем, что до настоящего времени разработка систем 
автоматической обработки текстов на естественном языке происходила без использования 
смыслового анализа или с его минимальным использованием. Для реализации различных 
этапов лингвистического процессора использовались, в своем большинстве, лексико-
грамматические подходы, контекстный анализ, реже синтаксический анализ предложения, и 
статистические методы и подходы на этапе семантического анализа.  

Проведенный анализ показывает, что только использование автоматической 
классификации, основанной на смысловой близости лингвистических единиц различных 
уровней языковой иерархической системы, позволяет сократить трудозатраты на поиск 
нужной информации, повысить полноту и точность выдачи релевантной информации. Один 
из методов этого перспективного быстро развивающегося направления - метод разбиения 
пространства лингвистических единиц многоуровневой иерархической языковой системы на 
группы единиц, имеющих общие элементы смысла, - предложен в настоящей работе. 

Постановка проблемы. В работе предлагается метод разбиения пространства 
лингвистических единиц многоуровневой иерархической языковой системы. Основанием 
классификации является наличие общих элементов смысла у лингвистических единиц 
одного уровня языковой системы. Для построения концептуальной схемы понимания смысла 
вводятся пространство смысловых лингвистических единиц и пространство связных текстов, 
включающих данные лингвистические единицы. Введение отношений эквивалентности 
между парами лингвистических единиц и элементами связного текста позволяет 
факторизовать данные пространств, а использование подходов теории интеллекта позволяет 
перейти от концептуальной схемы понимания смысла лингвистической единицы к ее 
реализации в терминах логики предикатов в формальных моделях семантической 
классификации.  

Описание используемого метода. Введем лексикон или множество лингвистических 
единиц T. Языковая единица – это элемент системы языка, имеющий различные функции и 
значения. Совокупности основных языковых единиц  образуют «уровни» сложной 
иерархической языковой системы [7] (например, фонемы – фонемный уровень, морфемы – 
морфемный уровень). Мы будем рассматривать лингвистические смысловые единицы t, 
начиная от знакового уровня слова к более высоким уровням языковой системы, анализ 
которых приводит к практическому результату автоматической обработки текстов на 
естественном языке. Иерархия в системе лингвистических смысловых единиц показана на 
рис. 1.  

Пространство лингвистических смысловых единиц Q определяется как множество 
лингвистических единиц лексикона T, на котором грамматические правила задают 
отношения между единицами, выступающими ограничениями для корректных 
синтаксических структур. 

Для определения расстояния β (t’, t’’) между двумя лингвистическими единицами t’ и  
t’’ будем использовать меру семантической близости f (t’, t’’):  

 
β(t’, t’’) = 1/ f (t’, t’’). 

 
Меру семантической близости f формально определим соотношением (1) через 

соответствующие дефиниции глоссариев x1 и x 2 как мощности множеств, образованных 
теоретико-множественным пересечением и объединением множеств терминов дефиниций.  
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Здесь 1 2x xI  − общие термины определений, а 1 2x xU  −  все термины определений x1 
и x2; под термином в данном контексте мы понимаем понятие глоссария в его канонической 
форме. 

Так как для определения семантической близости между понятиями будем 
использовать несколько словарей, в которых существуют допустимо различные дефиниции 
одних и тех же лингвистических смысловых единиц,  расстояния между двумя 
лингвистическими единицами удобнее переписать в виде:   
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где n1 − количество определений первого термина, взятых из обрабатываемых 
глоссариев,   

n2 −  количество определений второго термина, взятых из обрабатываемых глоссариев,  
x1i −  i-е определение первого термина,  x2j −  j-е определение второго термина. 
Пусть d − связный текст, включающий лингвистические смысловые единицы t Î Q. 

Понятие «связный текст», как объект лингвистической науки допускает множество 
определений и интерпретаций, которые обусловлены сложностью и многоаспектностью 
подходов к изучению объекта. Будем понимать под связным текстом законченное 
информационное и структурное целое, семантически и синтаксически объединяющее 
смысловой связью последовательность языковых единиц в единый фрагмент. Связный текст 
представляет собой целостный объект знаковой смысловой единицы  верхнего уровня 
иерархической языковой системы (см. рис. 1). Связный текст может быть представлен  
высказыванием (реализованным предложением), межфразовым единством (ряд 
высказываний в едином фрагменте), абзацем, параграфом, главой, разделом, документом и 
др. [8] 

Иерархия отношений элементов связного текста многоуровневой языковой системы 
наглядно представляется соответствующей теоретико-множественной структурой. Именно, 
пусть D граф конечного множества связных текстов {D1,  D2,…, Dm}, принадлежащих 
пространству исследуемых связных текстов Ω [135]. Здесь текст Di Î Ω,  i = 1,…, m.. При 
этом текст Di более высокого уровня иерархии языковой системы можно формально 
определить через элементы Dj

i+1 (Dj
i+1 Ì Di+1, j = 1, 2,…..n) связного текста предыдущего 

уровня иерархии (сверхфразовое единство определяется через фразу, связный текст 
документа через сверхфразовые единства и т.д.):  
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В рассматриваемом пространстве Ω вершина Di  графа D будет родительской для 
вершин множества {D1

i+1, D2
i+1, Dn

i+1}. 
Тогда, расстояние между двумя связными текстами, можно определить как длину пути 

между соответствующими контекстами ||a(Di,  Dj)||, определяемую количеством 
несовпадающих листьев  вершин Di и  Dj , а самый короткий путь между двумя элементами 
связного текста определяется как: 

||amin (Di, Dj)||={ a||Di, Dj || такое что "||a`( Di, Dj)|| ||a`( Di, Dj)|| ≥ ||a ( Di, Dj)|| } 
Пусть ( t, d )Î ( Q, Ω ) −  пара из одной лингвистической смысловой единицы и одного 

элемента связного текста, где Q — представляет собой пространство лингвистических 
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единиц рассматриваемого лексикона T, а Ω —  пространство рассматриваемых связных 
текстов.  

 
Документ 

Сверхфразовое единство 

Предложение 

Словосочетание 

Слово 

Морфема 

Фонема 

Связный 
текст Di 

Множества 
лингвистических 

смысловых единиц 
T

 
Рис. 1. Структурная схема сложно формализуемой иерархической языковой системы 

Если рассмотреть все возможные пары декартового произведения  Q*Ω, то можно 
построить отображение F: (Q*Ω) ® J, где J - пространство смысловых полей связных 
текстов. Схема появления пространства смысловых полей из рассматриваемых связных 
текстов и привлекаемых лингвистических смысловых единиц представлена на рис. 2. 

Таким образом, выбрав лингвистическую смысловую единицу t и связный текст d, 
включающий данную лингвистическую единицу, мы определяем смысл элемента связного 
текста w  через отображение F.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема отображения пространств (Q*Ω) ® J 

Например: 
F (spring, “I made a spring towards a boat”)= осуществление человеком прыжка. 
F (spring, “He was in the spring of his years”) = период жизни человека. 
F (spring, “I was in my five and twentieth spring”) = период жизни человека. 
Введем отображение G, такого что (Q*Ω) ® Z. Здесь Z - пространство концептов, 

выражаемых знаками лингвистических смысловых единиц. Однозначно определив пару  (d, 
t) мы приписываем один концепт лингвистической смысловой единице через отображение G. 

Например,  

r1     · 

r2     · 

r3    · 

…… 

· d1 

· d2 
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…… 

· w1 

· w2 
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Q Ω J 
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G (“вечерний наряд может состоять из маленького черного платья”, наряд)= 
=одежда; 

G (“бригаде выдали наряд на работу”, наряд) = распоряжение; 
G (“на охрану границы был выслан наряд”, наряд)=  подразделение. 
Отображение G  является однозначным отображением: для каждой пары (d, t)Î (Ω,  Q ) 

определяется только один концепт лингвистической смысловой единицы, т.е. в связном 
тексте лингвистическая единица выражает только одно значение или один концепт.   

Пусть t Î Q  — рассматриваемая лингвистическая единица, а D1,  D2,…, Dm список 
элементов анализируемого текста, связанных с данной лингвистической единицей. Тогда 
имеет место выражение "(t, Di) $! hÎZ / F-1(t, Di) = h. 

Будем говорить, что два связных текста контекстуально связаны, и писать (t`, d` ) ~ (t``, 
d ``), если только G(t `, d  ` ) = G (t``, d ``).  Под контекстуальной связностью мы понимаем 
некую их общность в данном контексте,  т.е.  отображение некоторого единого 
семантического поля (некоторого единого смысла или темы) в определенной  ситуации 
языкового окружения или речевого общения. 

Будем говорить, что две лингвистические единицы связаны в одном смысле (или в 
одном своем сигнификативном значении) и писать (ti, di ) ~ ( tj, dj ),  если только  F( ti, di ) = F 
( tj, dj ).  

Например,  
F (“application”, “the most Internet applications for the Web are XML-applications”) = 

“программное обеспечение”; 
F (“application”, “application for admission to a university”) = “заявление”; 
F (“software”, “using commercial computer-based software”) = “программное 

обеспечение”; 
F (“application”, “the most Internet applications for the Web are XML-applications”) =  F 

(“software”, “using commercial computer-based software”). 
Можно показать, что отношение ~ устанавливаемое между лингвистическими 

смысловыми единицами t и элементами связного текста d,  выражает эквивалентность и 
факторизует пространства лингвистических смысловых единиц Q и исследуемых связных 
текстов Ω, разбивая их на классы эквивалентности.  Для этого достаточно показать, что 
отношение ~ является рефлексивным, транзитивным и симметричным [137]. 

Отношение (ti, di ) ~ ( tj, dj ) является рефлексивным отношением. Одна лингвистическая 
единица в одном своем сигнификативном значении связано само с собой, ибо 

 (ti, di ) ~(ti, di )  ↔ F (ti, di ) = F (ti, di ). 
Отношение (ti,  di )  ~  (  tj,  dj ) является симметричным отношением: если одна 

лингвистическая единица в одном своем сигнификативном значении связана с другой (в 
одном из ее значений), то вторая лингвистическая единица связана с первой, в 
вышеназванных значениях. 

(ti, di ) ~ ( tj, dj ) ↔ F (ti, di ) = F (t j, d j) ≡   F (t j, d j)= F (ti, di ) ↔( tj, dj ) ~(ti, di ). 
Отношение ~ является транзитивным отношением: если одна лингвистическая единица 

определяет тот же сингификативный смысл, что и вторая, а вторая лингвистической 
единицей имеет тот же сигнификативный смысл, что и третья, то первая лингвистическая 
единица в одном из своих сигнификативных значений связана с третьей.   

(ti, di ) ~ ( tj, dj ) и ( tj, dj ) ~ ( tk, dk ) ↔ F (ti, di ) = F (t j, d j) и 
F (t j, d j) = F ( tk, dk ) Þ F (ti, di ) = F ( tk, dk )  ↔ ( tj, dj ) ~ ( tk, dk ). 

Например,  
(“application”, “the most Internet applications for the Web are XML-applications”) ~ 

(“software”, “using commercial computer-based software”) и (“software”, “using commercial 
computer-based software”) ~ (“program”, “everything done on a computer is done by using a 
program”) ↔ F(“application”, “the most Internet applications for the Web are XML-
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applications”)= F (“software”, “using commercial computer-based software”)= F(“program”, 
“everything done on a computer is done by using a program”) =“программное обеспечение”. 

Данное отношение эквивалентности позволяет организовать различные пары 
лингвистических единиц и связных текстов, включающих данные единицы, (  t,  d), в классы 
эквивалентности, определяющими один и тот же сигнификативный смысл, тем самым, 
факторизовав пространство концептов, выражаемых знаками лингвистических смысловых 
единиц, (Ω ,Q) ® Z. 

[(tj,dj)] = {(ti,di) Î(Ω,Θ) /( ti, di ) ~ (tj,dj) }≡{( tj,dj) Î(ΩxΘ)/ F (ti, di ) = F (t j, d j)}. 
Отношение эквивалентности ~ делает F однозначным отображением, в котором два 

класса имеют одинаковое сингификативное значение, если они являются одним и тем же 
классом, что позволяет нам выбрать одну репрезентативную лингвистическую единицу, 
представляющую подходящее значение из каждого класса эквивалентности.   

Введение контекстно-знакового предиката. Для реализации данного метода 
используем подходы теории интеллекта [9] и разработаем модель интеллектуально 
понимания смысла. На декартовом произведении элементов множеств T * D  вводим 
контекстно-знаковый предикат L(ti, dj), задающий отношения между лингвистическими 
единицами лексикона и контекстом (или связным текстом).  Если L (ti, dj) = 1, то это значит, 
что лингвистическая единица ti из множества T однозначно соответствует обрабатываемому 
связному тексту dj ÎD. Если L (ti,dj) = 0, то ti  не соответствует связному тексту dj.  

Предикат L должен удовлетворять постулату существования: предикат L(ti, dj) реально 
существует в том и только в том случае, если при повторном предъявлении любой пары  (ti, 
dj) из множества T * D всегда будет получен тот же ответ, что и в первый раз.  

Таким образом, контекстно-знаковый предикат L(ti, dj)  для каждой пары ti и dj 
объективно отображает отношение включение знака лингвистической смысловой единицы в 
элемент связного текста.  

Отношение эквивалентности ~, факторизующее пространство лингвистических 
смысловых единиц Q,  разбивая его на классы эквивалентности,   однозначно определяется 
контекстно-знаковым предикатом L(ti, dj) и позволяет ввести  предикаты эквивалентности:  

§ предикат интегральных семантических признаков лингвистических единиц Gt, 
заданный на декартовом квадрате T *  T: 

                                 Gt (t’, t’’) ="dÎD ( L(t’, d) ~ L(t’’, d)).     
Предикат Gt (t’,  t’’) можно использовать для объективного определения общих 

интегральных семантических признаков лингвистических единиц. Действительно, если 
Gt (t’, t’’) =1, то L(t’, d) = L(t’’, d) и если  Gt (t’, t’’) =0, то L(t’, d) ≠ L(t’’, d) для любого связного 
текста  dÎ D,  т.е.  две лингвистические единицы в том же контексте либо имеют один или 
более общие интегральные семантические признаки (один или более), либо не имеют таких 
признаков.  

Например, если Gt (“application”,“software”)=1, то L (application, “using commercial 
computer-based application”) = L (“software”,“using commercial computer-based software”). 

§ и предикат семантического поля текста Gd, заданный на декартовом квадрате D * D: 
Gd(d’, d’’)= "tÎT (L(d’, t) ~ L(d’’, t)). 

Предикат Gd(d’,  d’’) можно использовать для объективного определения 
принадлежности связных текстов к единому семантическому полю (некоторому единого 
смысла или темы). Действительно, если Gd(d’,  d’’)=1, то при любом понятии, выражаемом 
лингвистической смысловой единицей из множества tÎ T , связные тесты d’ и d’’ будут 
относиться к единому семантическом полю, обладая некой синонимизацией, т.е. 
соответствием одной  естественно-тематической группе. И, наоборот, если Gd(d’,  d’’)=0, то 
два связанных текста с одной и той же лингвистической смысловой единицей будут 
соответствовать различным семантическим полям.  
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Например, если в качестве связного текста используются фразы d’=“вечерний наряд 
может состоять из маленького черного платья” и d’’=“на охрану границы был выслан 
наряд”, включающие понятие =“наряд”, то  Gd(d’, d’’)=0, и соответственно d’ и d’’относятся 
к различным семантическим полям.    

Предикат Gt  определяет разбиение Ψt  множества T на слои лингвистических единиц. 
Все лингвистические единицы, принадлежащие одному слою разбиения, относятся к 
синонимичным концептам, а любые лингвистические смысловые единицы, взятые из разных 
слоев разбиения Ψt ,  относятся концептам, не имеющим общих элементов смысла. 

Предикат Gd определяет разбиение Ψd  множества D на слои связных текстов. Все 
связные тексты, принадлежащие одному слою разбиения, относятся к одной естественно-
тематической группе. А любые два связных текста, взятые из разных слоев разбиения Ψd 
относятся к различным естественно-тематическим группам тестов. 

Выводы. Таким образом, предлагаемый метод позволяет произвести разделение 
пространства исследуемых лингвистических единиц на группы, имеющие некоторые общие 
элементы смысла, т.е. факторизовать пространство лингвистических единиц различных 
уровней иерархической языковой системы по семантическим парадигматическим признакам, 
выделяя, например, семантические эквиваленты слов и словосочетаний. Метод осуществляет 
также факторизацию пространства связных текстов для отнесения единицы связного текста к 
различным семантическим полям или подклассам различных тематик.  

Введение и обоснование контекстно-знакового предиката позволяет формально 
представить отношения между смысловой лингвистической единицей, выражаемой знаком, и 
включающим ее связным текстом. Результатом использования предиката интегральных 
семантических признаков лингвистических единиц и предиката семантического поля текста 
является разбиение множества лингвистических смысловых единиц и множества связных 
текстов на слои эквивалентности, различаемые по семантическим признакам.   
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МОДЕЛЬ ВИЯВЛЕННЯ КІБЕРНЕТИЧНИХ ЗАГРОЗ  

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МОНІТОРИНГУ ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛАХ ІНФОРМАЦІЇ 
 

У статті розкрито ознаки кібернетичної загрози, які можуть проявлятися у відкритих 
джерелах інформації, та запропоновано критерій її ідентифікації за сукупністю таких ознак. 
Наведено опис моделі виявлення кібернетичних загроз за результатами моніторингу відкритих 
джерел інформації. 

Ключові слова: кібернетична загроза, кібернетична безпека, модель виявлення загроз, 
відкриті джерела інформації. 

 
В статье раскрыты признаки кибернетической угрозы, которые могут проявляться в 

открытых источниках информации, и предложен критерий их идентификации по 
совокупности таких признаков. Приведено описание модели выявления кибернетических угроз 
по результатам мониторинга открытых источников информации.  

Ключевые слова: кибернетическая угроза, кибернетическая безопасность, модель 
выявления угроз, открытые источники информации. 

 
In the article cyberthreat’s attributes, which can be revealed by open sources monitoring, are 

described, and criterion of cyberthreat identification thought accumulation of such attributes is suggested. 
The model of syberthreats detection by results of open sources monitoring is described. 

Keywords: cyberthreat, sybersecurity, threat detection model, open sources. 
 
Постановка проблеми. Поява нового середовища протиборства – кіберпростору – 

зумовила виникнення специфічного виду загроз безпеці об’єктам критичної інфраструктури. 
Практично всюди, де застосовуються засоби автоматизації органів управління небезпечними 
технологічними об’єктами, виникають принципово нові умови впливу і прояву загроз через 
уразливість об’єктів різних систем [1]. Переваги від реалізації таких загроз обумовлюють їх 
привабливість не лише для силових відомств провідних країн світу, але й для терористичних 
організацій та окремих зловмисників. Тому останнім часом погляди провідних фахівців у 
галузі безпеки спрямовані саме на її кібернетичну складову. При цьому чи не найбільша 
увага звертається на своєчасне виявлення таких загроз з метою їх завчасної нейтралізації або 
стримування. 

За досвідом провідних країн світу завдання щодо виявлення кібернетичних загроз (КЗ) 
покладається на спеціальні підрозділи [2], які вирішують його шляхом добування та аналізу 
розвідувальних відомостей з різних інформаційних джерел, у тому числі з відкритих 
інформаційних ресурсів інформаційно – телекомунікаційних систем, таких як Інтернет. 

Однак результати аналізу доступних джерел свідчать про наявність лише загальних 
підходів до виявлення КЗ та фрагментарних знань щодо їх ідентифікації. Тому виникає 
необхідність у проведенні науково – технічних досліджень, першочерговим з яких має стати 
розробка методичних підходів до ідентифікації ознак КЗ, які можуть проявлятися у 
відкритих джерелах інформації. При цьому ключове значення відіграє моделювання 
зазначеного процесу як основний спосіб отримання знань про його властивості та 
особливості. 

Тому виникає об’єктивне протиріччя між нагальною потребою у розробці методичного 
апарату виявлення КЗ за результатами моніторингу відкритих джерел інформації та 
відсутністю моделі зазначеного процесу як базового елементу такого апарату. 

Огляд останніх досліджень і публікацій. Останнім часом можна констатувати значне 
зростання кількості публікацій, присвячених питанням забезпечення кібернетичної безпеки 
держави. Переважна більшість з них стосуються нормативно – правового врегулювання 
зазначеної сфери [3 – 6]. Частина досліджень присвячена вирішенню проблеми дефініційної 
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невизначеності сфери кібернетичної безпеки [7, 8]. У [9, 10] описані підходи до виявлення 
факту здійснення кібернетичних атак на технічні засоби. 

Проблемам добування інформації з відкритих джерел також присвячено значну 
кількість публікацій як зарубіжних,  так і вітчизняних авторів.  Проте одні з них містять 
загальні підходи до проблеми визначення організації та ведення розвідки в ІТС [11 – 13], 
інші – наводять рекомендації щодо пошуку інформації в ІТС без урахування специфіки КЗ 
[14 – 16]. 

Ряд моделей загроз безпеці наведено у низці нормативних актів та наукових праць [17, 
18]. Однак жодна з них у повному обсязі не відображає специфіки саме КЗ. 

Формулювання завдання дослідження. Метою роботи є розробка моделі виявлення КЗ 
за результатами моніторингу відкритих джерел інформації для створення методологічного 
апарату виявлення та класифікації КЗ. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розробка моделі виявлення КЗ вимагає 
з’ясування сутності та змісту досліджуваного явища. Для цього перш за все слід навести 
визначення поняття «кібернетична загроза». Тому вбачається за доцільне розглянути сучасні 
підходи до трактування даного поняття. 

Існуючі підходи до визначення поняття «кібернетична загроза» [19 – 21] можна 
узагальнити за такими напрямками: 

1. Кібернетична загроза як загроза кібернетичній безпеці. 
2. Кібернетична загроза як загроза, яка реалізується через кібернетичний простір. 
3. Кібернетична загроза як загроза кібернетичній системі – основній ланці 

кібернетичного простору. 
З наведених підходів можна дійти висновку, що жоден з них не може бути відкинутий 

під час з’ясування сутності досліджуваного явища. Очевидно, що найбільш коректним буде 
синтетичний підхід до визначення поняття «кібернетична загроза», який поєднуватиме всі 
зазначені напрямки. 

Таким чином, враховуючи наведені підходи до визначення поняття «кібернетична 
загроза» можна стверджувати, що кібернетична загроза – фактори (події, явища) 
інформаційного, комунікаційного, комп’ютерно-мережного та соціотехнічного просторів 
(або їх комбінація у певному поєднанні), які за умови їх умисного цілеспрямованого 
використання створюють небезпеку порушення процесів управління та передачі інформації, 
що відбуваються у кібернетичних системах різних сфер (соціальній, технічній, 
соціотехнічній), або можуть зашкодити елементам таких систем. 

Аналіз [22–24] щодо актуальних можливостей кібернетичного впливу дозволяє назвати 
обов’язкові ознаки кібернетичної загрози [1]: 

об’єкт, щодо якого може бути реалізована загроза, – носій або виразник того чи іншого 
інтересу, який підлягає захисту; 

суб’єкт, або носій загрози, – іноземна держава, вітчизняні й іноземні організації, групи 
осіб, самоорганізовані технічні системи тощо, дії (функціонування) яких можуть негативно 
вплинути на реалізацію інтересів об’єкта у будь – якій сфері; 

методи та способи реалізації загроз – дія чи послідовність узгоджених дій, яка може 
завдати шкоди інтересам об’єкта, що підлягають захисту; 

причини виникнення кібернетичних загроз – комплексна ознака, що поєднує у собі 
наявність відповідних можливостей і намірів суб’єкта загрози та уразливостей об’єктів 
захисту; 

можливі наслідки або негативні результати,  до яких може призвести реалізація 
загрози – негативні зміни або відсутність позитивних змін у стані об’єкта захисту, що 
відповідають меті та поставленим цілям суб’єкта загрози. 

Таким чином, КЗ g  з множини можливих КЗ { }gG =  формально може бути зображена 
у вигляді сукупності ознак o , s , m , r , n , що однозначно її визначає. 
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( ),,,,, nrmsog =  (1) 
де { }oO =  – множина об’єктів, що захищаються; { }sS =  – множина суб’єктів (носіїв) 

загрози; { }rR =  – множина причин виникнення загрози; { }mM =  – множина методів і 
способів реалізації загрози; { }nN =  – множина наслідків або результатів загрози. 

Наведені ознаки можна впорядкувати за допомогою узагальненої схеми (рис. 1). 

 
Рис. 1. Ознаки КЗ 

 
Подібне зображення КЗ дозволяє розглядати її як кібернетичний процес [25], що 

відбувається на трьох рівнях: когнітивному, інформаційному та фізичному (рис. 2). Так, 
суб’єкт загрози формує намір (когнітивний рівень), який у подальшому за допомогою 
комунікаційних пристроїв подається у вигляді систематизованих даних (інформації у будь – 
якій формі). Після цього дані передаються фізичними каналами зв’язку (наприклад, 
телефонними, кабельними, волоконно-оптичними, радіо тощо) та доставляються об’єкту, на 
який спрямовані (для подальшого використання у розумовому процесі або виконання 
кінетичних операцій – вмикання ліхтарів, закривання кранів тощо). Зображена на рис. 2 
модель реалізації КЗ підтверджує можливість їх виявлення на підставі аналізу 
інформаційних повідомлень, які розміщені на відкритих ресурсах ІТС.  

Встановлення факту реалізації КЗ за результатами моніторингу відкритих джерел 
інформації має здійснюватися на підставі певних правил, які б давали можливість із 
визначеною вірогідністю стверджувати про наявність або відсутність КЗ. Для цього доцільно 
визначити відповідний критерій виявлення, що встановлює мінімально необхідні для 
ідентифікації КЗ ознаки. Відповідно до наведеного визначення КЗ таким ознаками є «об’єкт» 
та «наслідки» загрози. Тому для виявлення факту реалізації КЗ g  необхідно і достатньо 
ідентифікувати зв’язок між ознакою об’єкта o , який характеризується уразливістю, та 
ознакою n , що характеризує негативні наслідки для цього об’єкта: 

( ) ( ) Ggno Î$Þ$Ù$ . (2) 
Решта ознак КЗ є уточнюючими в процесі їх ідентифікації. Виявлення визначених у 

критерії (2) ознак на інформаційному рівні моделі (рис. 2) може здійснюватися шляхом 
пошуку та спостереження текстових повідомлень { }jdD = , що є основною формою подання 
інформації, розміщеної на ресурсах ІТС. 

Носій загрози 

Атака  
(методи і 
способи 

реалізації) 

Наміри Можливості 

Уразливості 
системи захисту 

Об’єкт, що 
підлягає 
захисту 
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Рис. 2. Модель реалізації кібернетичної загрози 

При цьому основний зміст таких повідомлень розкривається унікальним набором 
понять { }jmj Td = .  Кожне з понять jmT , у свою чергу, може бути позначене обмеженою 

кількістю лексичних одиниць (термів) { }k
jpjm tT = . Застосовуючи введені позначення та 

враховуючи критерій (1) формалізована модель виявлення КЗ за результатами моніторингу 
відкритих джерел інформації може бути зображена так: 

{ } { }no ttD È=$ .                                                                      (3) 
Тобто про наявність факту КЗ свідчать повідомлення підмножини D  множини усіх 

розміщених на відкритих ресурсах ІТС повідомлень D , які одночасно містять як лексичні 
одиниці, що позначають об’єкт загрози ot , так і лексичні одиниці nt , що позначають 
негативні наслідки для об’єкта загрози або деструктивні наміри суб’єкта загрози.  

Висновки. Таким чином, на основі з’ясування сутності КЗ визначено її узагальнені 
ознаки, які можуть проявлятися у відкритих джерелах інформації, та запропоновано критерій 
ідентифікації загрози за сукупністю таких ознак. Наведено опис моделі реалізації КЗ, яка 
передбачає трирівневу структуру: когнітивний, інформаційний та фізичний рівні. 

Запропонована модель виявлення КЗ за результатами моніторингу відкритих джерел 
інформації, яка включає ідентифікаційні ознаки таких загроз та критерій їх виявлення, може 
застосовуватись для вирішення таких завдань: 

розробка часткових моделей КЗ для конкретних об’єктів, що підлягають захисту; 
створення відповідних систем кібернетичного захисту, які забезпечують нейтралізацію 

потенційних загроз на основі їх своєчасного виявлення; 
проведення подальших досліджень, зокрема у напрямку обґрунтування і розробки 

механізму зіставлення образу та еталону КЗ за сукупністю виявлених ознак. 
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УДК 681.35                                                                         к.т.н. Шкуліпа П.А. (ОДАТРЯ) 
 

АЛГОРИТМ ПОБУДОВИ ДІАГНОСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ТРАНЗИСТОРА 
 В РЕЖИМІ ВІДСІЧКИ ДЛЯ ЕНЕРГОДИНАМІЧНОГО МЕТОДУ 

ДІАГНОСТУВАННЯ 
 
Розглядається алгоритм побудови діагностичної моделі транзистора в режимі відсічки 

для енергодинамічного методу діагностування. Даний алгоритм дозволяє визначати 
діагностичні параметри транзистора і являється основою для побудови автономних 
автоматизованих систем технічного діагностування об’єктів радіоелектронної техніки. 

Ключові слова: діагностична модель, енергодинамічний метод 
 
Рассматривается алгоритм построения диагностической модели транзистора в режиме 

отсечки для энергодинамического метода диагностирования. Данный алгоритм позволяет 
определять диагностические параметры транзистора и является основой для построения 
автономных автоматизированных систем технического диагностирования объектов 
радиоэлектронной техники 

Ключевые слова: диагностическая модель, энергодинамический метод 
 
An algorithm for the construction of the diagnostic model transistor in the cutoff Energodynamic 

method of diagnosis. This algorithm allows to determine the diagnostic parameters of the transistor, and 
is the basis for a stand-alone automated technical diagnostic facilities of electronic equipment 

Keywords: diagnostic model Energodynamic method 
 
Вступ. Сучасні об’єкти радіоелектронної техніки представляють собою складні 

технічні системи, що являються об'єднанням модулів різного фізичного виконання й 
призначення. Своєчасне виявлення й усунення причин відмов радіоелектронної техніки на 
місці експлуатації приводить до підвищення кількісних характеристик надійності і 
зниженню витрат на їх експлуатацію. Це визначає необхідність проведення якісного 
діагностування цих об’єктів. 

До складу об’єктів радіоелектронної техніки входять аналогові і цифрові 
радіоелектронні пристрої. Проведення їх якісного діагностування покладається на їх системи 
технічного діагностування. Проведення якісного діагностування аналогових і цифрових 
радіоелектронних компонентів залежить від адекватності діагностичної моделі об'єкта 
контролю, методики проведення діагностування і методу діагностування [1, 2].  

Аналіз стану проблеми. Стрімкий розвиток мікроелектроніки та інформаційних 
технологій потребує від конструкторів і виробників сучасних автономних автоматизованих 
систем технічного діагностування (АА СТД) розробки нових методів отримання та обробки 
діагностичної інформації для визначення технічного стану аналогових і цифрових пристроїв 
[1, 2]. Існуюче протиріччя між принциповою можливістю побудови високоефективних 
автономних автоматизованих систем технічного діагностування на основі використання 
останніх досягнень в області мікроелектроніки і низькою ефективністю існуючих 
автономних автоматизованих систем технічного діагностування в об’єктах РЕТ 
пропонується вирішити створенням сучасних АА СТД на основі нових методів отримання та 
обробки діагностичної інформації.  

Перспективними методом технічного діагностування являється енергодинамічний 
метод. Однією із складових, що визначають метод діагностування являється діагностична 
модель об’єкта діагностування (ОД). Основою напівпровідникових радіоелектронних 
компонентів радіоелектронних пристроїв являються активні елементи (транзистори). Тому 
перед тим як будувати ДМ радіоелектронного пристрою для енергодинамічного методу 
діагностування [3] необхідно розглянути модель транзистора. Для визначення діагностичних 
параметрів транзистора необхідно розробити його діагностичну модель з урахуванням 
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процесів,  що в ньому протікають.  Дані процеси можуть бути проаналізовані за допомогою 
моделей, що враховують не тільки електрико-фізичні, а й фізико-хімічні властивості 
елементів в залежності від часу напрацювання. Знання цих властивостей дозволяє 
використовувати енергодинамічний метод діагностування, в якому використовується один 
найбільш інформативний параметр, що вимірюється в одній контрольній точці. Побудову 
діагностичної моделі пропонується проводити з використанням сучасних інформаційних 
технологій. Для цього необхідно розробити алгоритм і прикладну програму для побудови 
ДМ транзистора в режимі відсічки. 

Постановка задачі. Таким чином,  в статті вирішується наукове завдання розробки 
діагностичної моделі транзистора для режиму відсічки, яка дозволяє оцінити вплив різних 
дефектів на діагностичні параметри об’єкта діагностування. 

Виклад основного матеріалу. При розробці діагностичної моделі транзистора в 
режимі відсічки скористаємося класичними моделями Еберса-Мола, Бьюфойя-Спаркса, 
Лінвілла. При проведені аналізу процесів в транзисторі введемо наступні припущення:  

тип транзистора n-p-n;  
в області бази існує прискорююче поле;  
домішки в базі вздовж вісі X (вісь, перпендикулярна переходам) розподілені за 

експоненційним законом;  
колектор характеризується дифузійним механізмом переносу носіїв;  
емітерний перехід вважається різким, а колекторний плавним;  
модель транзистора в режимі відсічки одновимірна. 
При аналізі процесів транзистора в режимі відсічки застосовується одномірна модель 

[4]. Розглянемо дві складові цієї моделі: 
а) стаціонарну, в якій зміна надлишкової концентрації електронів n  в активну область 

бази протягом часу старіння t¢  не відбувається, іншими словами 0=¢¶¶ tn ; 
б) складову, що описує процес старіння, для якої число акцепторів aN  та донорів дN  є 

функціями часу старіння t¢ . 
Стаціонарна складова моделі може бути визначена наступним чином. Записуємо 

рівняння неперервності та розв’яжемо його при граничних умовах. Результати розв’язання 
підставляємо до рівняння струмів в напівпровідниках і визначаємо всі струми транзистора. 

Якщо врахувати, що tt ¢<< , де t  – час перехідних процесів, то на достатньо великому 
проміжку часу модель можна розглядати як стаціонарну, для якої рівняння неперервності 
має вигляд [3]: 
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де W – ширина бази;  
h– коефіцієнт поля в базі;  

nL – довжина дифузійного зміщення електронів в базі. 
Введемо граничні умови  

( )1e бе0
1 -= lU

pnn , ( )1e бк
2 -= lUW

pnn , 

де 0
pn , W

pn  – рівноважні концентрації в базі на границі емітерного та колекторного 
переходів відповідно;  

беU , бкU  – напруги, прикладені до емітерного та колекторного переходів відповідно. 
В цих умовах розв’язком диференціального рівняння (1) є функція: 
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де 2
2 1)(

nLW
+

h
=q ; 

2
ln2 K

W
a =

h
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KT
q

=l . 

Використовуючи рівняння квазінейтральності, можна записати [3]: 
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KTU ln         ;ln ее =-f=-f ;   (3) 

де q  – заряд електрона; 
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in
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q
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=f  – контактна різниця потенціалів. 

Позначимо    беe
дa

2
Ui

NN
n l=c . 

Розв’язуючи систему рівнянь (3), отримаємо 

( )дa21
NNpn c+

c-
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( )дa21
1 NNpp c+
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= ; 

( )aд21
NNnp c+
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( )ад21
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= . 

Густина струму може бути визначена по відомому рівнянню струмів у напівпровіднику 

( ) ( ) ( )
dx

xdnqDxExnqj nnn
1

1 +m= ,    (4) 

де nm  – проникливість електронів;  
( )xE  – напруженість електричного поля в точці x ; 

nD  – коефіцієнт концентрації електронів. 
Після множення обох частин виразу (4) на площу напівпровідника S  (зокрема, 

колектора), диференціювання виразу (2) і підстановки результату диференціювання до 
виразу (4) отримаємо наступні аналітичні залежності для струмів: 

емітера 
( ) 2

5,0
1е schcth nWKSqDnWSqDI nn qq-h+qq= ;    (5) 

колектора 
21

5,0
к )cth(sch nWSqDWnKqDI nn h-qq+q-= .    (6) 

Позначимо    
1)cth( nWSqDA n h+qq= ; 

2
5,0sch nWKSqDB n qq= ; 

1
5,0 sch WnSKqDC n qq= ; 

  ( ) 2cth nWSqDD n h-qq= ; 
Тоді запис статичної моделі ідеального транзистора має вигляд: 
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В режимі відсічки обидва переходи зміщені в зворотному напрямку, при цьому через 
електроди закритого транзистора протікають: 
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а) струми з активної області бази, що визначаються виразом (7).  
Якщо ми знехтуємо експоненціальними членами, ці струми описуються виразами: 
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( ) тбебк 3...2, j>UU ; 
б) струм колектора з пасивної області бази з урахуванням поверхневої рекомбінації має 

вигляд [3] : 
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в) струми термогенерації в переходах. Величина струму термогенерації пропорційна 
об’єму,  який займає перехід.  При концентрації носіїв в переходах,  близькій до власної,  
кількість пар, що утворились в переході за одиницю часу, рівна 
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Тоді струми термогенерації емітерного е
тгI  та колекторного к

тгI  переходів відповідно 
рівні: 

бе
0

eе
е
тг

25,0 U
qN

nSqI
ai

ee
t

= ;      (16) 

бк
0

к
к
тг

9
5,0 U

Nq
nSqI i ¢

ee
t

=
e

.      (17) 

Складові струму бази, що обумовлені інжекцією неосновних носіїв ( )біч
е
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бе IS  і ( )біч
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к IS , 

та складову рекомбінаційного струму в пасивній області бази, яка обумовлена інжекцією 
неосновних носіїв бічною поверхнею колекторного переходу ( )пас

кI , можна визначити, 
використовуючи закон переходу: 
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Результати проведеного аналізу дають змогу визначити діагностичну модель роботи 
транзистора в режимі відсічки для енергодинамічного методу діагностування у вигляді 
залежностей струму еI  і кI  від його електрико-фізичних та фізико-хімічних параметрів.  

Для побудови діагностичних моделей різних типів транзисторів розроблено алгоритм, 
що приведений на рис. 1 [4]. 

Висновки. Проведений аналіз процесів транзистора в режимі відсічки роботи дозволив 
зробити наступні висновки: 

- розроблено діагностичну модель транзистора в режимі відсічки для 
енергодинамічного методу діагностування;  

- розроблена діагностична модель транзистора дозволяє визначати його діагностичні 
параметри у вигляді залежностей струму еI  і кI  від його електрико-фізичних та фізико-
хімічних параметрів; 

- для різних типів транзисторів розроблено алгоритм побудови діагностичних моделей, 
що приведений на рис.1. 
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Рис. 1. Алгоритм побудови діагностичної моделі транзистора в режимі відсічки 
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ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ ТА СУСПІЛЬСТВА 
 
 

УДК 373.1.013                                                                                 Гончаренко О.А. ( КНУ) 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ З 
НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У США 

 
Статтю присвячено проблемі педагогічної підготовки молоді – вихідців із національних 

меншин у закладах загальної середньої освіти  США. Розглянуто зміст, форми та методи 
формування соціалізаційної компетентності молоді у світових інтеграційних тенденціях. 

Ключові слова: напрями соціалізації, кроскультурна соціалізаційна компетентність, 
полікультурна, глобальна освіта. 

 
Статья посвящена проблеме педагогической подготовки студентов–выходцев из 

национальных меньшинств в учреждениях общего среднего образования США. Рассмотрено 
содержание, формы и методы формирования социализационной компетентности молодежи в 
мировых интеграционных тенденциях. 

Ключевые слова: направления социализации, кроскультурная социализационная 
компетентность, поликультурное, глобальное образование. 

 
The article is dedicated to the issue of modernization of teacher training of students from national 

minorities in the secondary schools in the US. The content, forms and methods of forming socialization 
competence of students in the global integration trends have been defined. 

Keywords: areas of socialization, socialization cross-cultural competence, multicultural, global 
education. 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими 

або практичними завданнями. На сучасному етапі світового розвитку суспільства під 
впливом процесів світової глобалізації зростає кількість держав, для яких характерним є 
пошук ефективних форм та методів педагогічної діяльності для забезпечення рівних прав на 
якісну освіту для всіх без винятку учнів.  Не менш знаковим є також перехід від 
індустріального виробництва до науково-інформаційних технологій, де в США вартість 
інтелектуальної власності вже складає більше 30%  [1,  с.  3-4].  Багатоконфесійність та 
багатоманітність, зміна технологій у всіх сферах суспільного життя  робить пріоритетними 
питання освітньої діяльності в загальноосвітніх школах Сполучених Штатів Америки. 
Особлива увага науковців та освітян приділяється розв’язанню проблеми соціалізації дітей –
вихідців з національних меншин, в американському шкільництві. На нашу думку, посилення 
уваги науковців до проблеми соціалізації,  насамперед,  до особистості в американському 
суспільстві пояснюється все більш широким розумінням її впливу на розвиток і творчу 
реалізацію в суспільстві, яке перебуває в умовах трансформації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї 
проблеми. Так відомо, що в суспільних науках існує ряд визначень поняття соціалізації, які  
різняться в залежності від розуміння їх авторами сутності й структури особистості як психо – 
соціогенної істоти. Серед визначень цього поняття є загальне положення про те, що сутність 
соціалізації полягає в засвоєнні індивідом соціального досвіду, але розуміння змісту цього 
досвіду, його структури, засобів і порядку засвоєння істотно відрізняються через 
багатогранність самого феномену соціалізації та різноманітності його форм [2, с. 12]. Цей 
факт обумовив необхідність аналізу теоретико-методологічних підходів до соціалізації 
особистості.  

Зазначимо, що поняття “соціалізація” (від лат. socialis - суспільний) має більш як 
столітню історію і є дуже поширеним у науці.  Ще в 1956 році цей термін було внесено до 
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реєстру американської соціологічної асоціації. У кінці 60-х років проблема соціалізації стала   
міждисциплінарною й увага до неї підсилилася з боку спеціалістів різних наук - філософів, 
соціологів,  педагогів,  політологів і психологів [4,  с.  8]. Нами використовується загальна 
назва „учнівська молодь” при соціалізації молоді в системах загальної середньої освіти 
США, у тому числі й західноєвропейських країн. Слід відмітити, що значний внесок при 
дослідженні соціалізації учнівської молоді у Сполучених Штатах Америки належить таким 
вітчизняним ученим, як І. Бех, В. Болгарина, О. Заболотна, Г Дмитрієв, Л. Коваль, В. 
Москаленко, О. Сухомлинськa, В. Сухомлинський, та ін. Західноєвропейським та 
американським  темам соціалізації присвячують свої праці В. Чагилов, М. Красовицький, Н. 
Лавриченко.  

Серед праць американських учених, присвячених соціалізації, є дослідження С. Аткіна 
(Atkin),   C. Бенкса (Banks) М. Сетрона (Cetron), С. Янга (Yang), Р. Кохена (Cohen), Д. Істон 
(Easton) і Дж. Денніс (Dennis), А. Гідденса (Giddens), A. Гіддингса (Giddings), Дж. Голланда 
(Holland), Г. Гаймена (Hyman), К. Ленгтона (Langton), Л. Кольберга (Kohlberg), Дж. Майерса 
(Myres), С. Палонські (Palonsky), Р. Рорті (Rorty), Дж. Сантрока (Santrock) та ін. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. Наголосимо, що вітчизняні та зарубіжні науковці проводять активні 
дослідження в цьому напрямі. Але до визначення й до трактування концепції “соціалізація” 
підходять по-різному, так як реалізація освітніх стандартів американської середньої школи 
здійснюється в умовах децентралізації й демократизації системи освіти.    

Слід зазначити, що теоретики полікультурної соціалізації наголошують на тому, що є 
низький рівень успішності серед учнів–представників етнічних меншин. Це пояснюється 
тим, що система освіти орієнтується в основному на титульних американців. На думку 
американського науковця Д. Бенкса (Banks J.) недостатньо демонструвати позитивне 
ставлення до учнів усіх націй, освітянам слід враховувати й рівень володіння англійською 
мовою учнями – вихідцями з національних меншин. Саме педагогічна діяльність, яка сприяє 
соціалізації дітей – вихідців із національних меншин, розглядається науковими теоретиками 
не лише як спосіб вирішення проблеми низької успішності окремих груп учнів із 
національних меншин, але і як засіб формування багатогранного цілісного бачення світу. 
Здібності школярів оцінити явища з позиції іншої людини, прагнення до співпраці, взаємодії 
та взаєморозуміння кроскультурної компетентності тобто "знання, стосунки (attitudes), 
уміння, необхідні для того, щоб функціонувати в різному культурному середовищі (diverse 
cultural settings )"  [8, с.53]. 

Відомо що, оскільки ми живемо у взаємозалежному світі, школа не може обмежуватися 
вивченням історії і культури своєї держави. Молодь має бути обізнаною до діяльності за 
межами своєї країни, до вирішення проблем всієї земної цивілізації. Дослідник Дж. Бенкс 
підкреслює, що завдання розвитку кроскультурної компетентності учнів і здатності 
оцінювати події, проблеми з позиції представника іншої культурної групи стоять перед 
полікультурною і перед глобальною освітою [8, с.53]. Відмінність полягає в тому, що 
глобальна освіта розширює контекст діалогу культур до планетарного рівня. Проте, відчути 
себе громадянином глобального співтовариства неможливо без чіткого і позитивного 
усвідомлення себе представником певної етнічної і національної культури. Тісний 
взаємозв'язок полікультурної і глобальної освіти очевидний. Необхідно брати до уваги 
унікальність кожної етнічної групи і не змішувати вивчення культур етнічних меншин, що 
проживають на території держави, з вивченням культури народів інших країн [8, с.53].  

Прибічниками полікультурної освіти проведені багаточисельні дослідження по 
розробці теоретичних основ, практичному здійсненню популяризації самої ідеї полі 
культурного  поліетнічного суспільства в соціумі.  У статути шкіл включено положення про 
те, що в учбовому закладі "заборонена дискримінація на основі раси, кольору, національної 
приналежності, релігії", тощо [12]. 
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На думку російського науковця Чагилова В.Р., при дослідженні напрямів 
соціалізаційної роботи з учнями-вихідцями з національних меншин у загальноосвітніх 
школах США під «культурною ідентичністю» розуміється "об'єктивно-суб'єктивне 
виявлення” й усвідомлення особистістю своєї культурної тотожності і цілісності при  
стійкому визнанні цієї тотожності з боку етнокультурної спільності. Варто зауважити, що 
особистість поділяє придбані в процесі культурної трансмісії загальні для всіх членів групи 
соціально-психологічні та культурні характеристики. Це дозволяє їй в умовах міжетнічної 
взаємодії диференціювати свою культурну індивідуальність [7,  с.  121].  У той же час 
російський дослідник,  Г Дмитрієв стверджує,  що культурна ідентичність –  це цілісність.  
Цілісність є постійною протягом усього життя людини процесом безперервного виявлення 
власної самототожності в умовах мінливої соціокультурної реальності. Сама структура 
культурної ідентичності має наступні компоненти: 

  когнітивний (знання, уявлення про особливості власної культури і усвідомлення себе її 
членом на основі культуро дифференцируючих ознак), 

 афективний (почуття приналежності до культури, оцінка її якостей, ставлення до 
членства в ній),  

 поведінково-діяльнісний (реальний механізм не тільки усвідомлення, але і прояву себе 
членом культурної групи) [5]. Кожен компонент культурної ідентичності має свої характерні 
ознаки, як зауважує американський науковець Д. Огбі (Ogbu J.), але, у своєму реальному 
функціонуванні всі компоненти знаходяться в діалектичному взаємозв'язку і 
взаємозалежності [  14].  З віком,  як зазначає П.  Горскі (Gorski  P.),  у людини стає все більш 
значущою рефлексія. Вона починає приймати певні рішення щодо себе і свого життя та 
формувати систему цінностей із власних переконань. Так само учень із національної 
меншини поступово приходить до усвідомлення "свободи активного вибору", 
ідентифікування себе з етнічною групою, членом якої є, або з групою домінантної більшості 
[12].  Як стверджує дослідник М.Олнек (Olneck  M.)  із структури соціальної ідентичності 
учня-вихідця з національної меншини витісняється одна із найважливіших складових частин 
культурна ідентичність, і, як правило, може трапитись руйнування ідентичності підлітка в 
цілому. Усе це виявляється у відчутті власної безцільності, непристосованості до життя та 
душевному розладі [15, с. 37].  

Незважаючи на значний науковий прогрес до проблеми соціалізації учнів-вихідців з 
національних меншин у закладах загальної середньої освіти США, у вітчизняній 
педагогічній науці все ще відсутні цілісні cистемні науково - обґрунтовані дослідження і 
практична реалізація соціалізаційного підходу розлянутої категорії учнів у шкільній 
вітчизняній практиці. Це позбавляє освітян можливості використати наявний позитивний 
досвід американських педагогів.  

 При детальному аналізі процесу соціалізації учнів-вихідців з національних меншин у 
загальноосвітніх школах США і при входженні особистості у різноманітні етнічні, расові, 
соціальні та культурні групи американського суспільства можна виділити як домінуючі 
міжособистісний соціально-груповий та політико-правовий напрями соціалізації при 
організації діяльності державних закладів середньої освіти . 

Український науковець проф. Н. Лавриченко, досліджуючи процес соціалізації 
учнівської молоді у західноєвропейських країнах серед головних визначає напрями 
соціалізації учнів, які ґрунтуються на методологічних підходах. Міжособистісний напрям. 
Ця сфера становлення й розвитку знань, умінь і навичок особистості, які забезпечують їй 
можливості спілкування та спільної діяльності з "іншим" – відносини "Я – Ти". З такого 
спілкування та взаємодії і починаються власне соціалізація і внутрішній розвиток 
особистості. Розвиток мови, здібностей до співчуття та співпереживання, культури 
сприйняття та розуміння "іншого", передбачення його вчинків і поведінки загалом, самих 
витоків цієї поведінки й життєвих позицій утворює зміст цього напряму шкільної 
соціалізації. Соціально-груповий напрям. Це сфера відносин "Я – Ми", у межах якої молода 
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особистість має оволодіти у школі базовими передумовами майбутньої інкорпорації у 
множину різноманітних характером і масштабністю соціальних груп. Це відносини етнічні, 
професійні, територіальні, сімейно-побутові, вікові та ін. Політично-правовий напрям. Це 
формування передумов поступового входження молоді у множину громадянських, 
юридично-правових, адміністративно-управлінських та громадських відносин. Відповідно 
змістом цього напрямку шкільної соціалізації є засвоєння учнями певного типу сприйняття, 
розуміння та оцінки політико-правових відносин різного рівня та форми, самовизначення та 
самореалізації особистості у цій сфері суспільного життя  [3, с. 161-171]. 

Досліджуючи міжособистісний напрям соціалізації національних меншин США слід  
відмітити,  що однією з ключових сфер у процесі шкільної соціалізації учнів вихідців з 
національних меншин є використання диференційованих підходів у навчанні, а саме:  

1. Навчання культурно неоднорідних учнів (Teaching the Culturally Different) передбачає 
підготовку випускників до життя в існуючому соціальному просторі. Освіта учнів з 
національних  меншин базується на їх рідній мові, культурі, цінностях та життєвому досвіді. 
Цей підхід забезпечує  таких учнів необхідною інформацією та вміннями, щоб у 
майбутньому вони могли бути конкурентно спроможними з титульними американцями [17, 
с. 427]. 

2.  Становлення "людських відносин"  (Human  Relations).  За допомогою цього підходу 
впроваджуються позитивні та дружні відносини в осередок расових і культурних груп.  
Укріплюється самооцінка учнів-вихідців з національних меншин, яка сприяє гармонії у 
школі та суспільстві. Підкреслюється значущість національних свят, національних героїв, 
праць письменників та поетів, представників певної національної групи. Метою данного 
підходу є розвиток толерантних відносин між учнями, які належать до різних етнічних груп. 
Наголосимо на тому, що таким відносинам учні вчаться із шкільних програм із читання. 
Вони допомагають їм розвинути позитивне ставлення до  інших етнічних груп. Прихильники 
підходу "людських відносин" підкреслюють можливість комунікації між учнями, 
представниками різних національних культур. На уроках у початкових класах вчителі 
використовують нестереотипні матеріали і забезпечують невимушене вільне спілкування 
між дітьми. Такий підхід надає вчителям практичні ідеї щодо поліпшення взаєморозуміння 
між школярами різних гетерогенних груп. Але при цьому не враховуються теоретичні 
положення соціальної психології та теорії міжгрупових конфліктів. Немає зв'язку досліджень 
з культурних відмінностей тієї чи іншої етнічної групи. Такі теоретичні положення сприяли б 
ефективній комунікації між учнями з різних національних меншин. Прихильники цього 
підходу вважають, що ефективна комунікація приведе до поліпшення взаємодії між 
представниками різних етнічних груп [17, с. 427]. 

3.Підхід, спрямований на вивчення однієї етнічної групи (Single Group Studies), 
забезпечує соціальну справедливість, визнання та ідентифікацію етнічної групи. Даний 
підхід передбачає викладання матеріалу про певну національну группу в окремих темах та 
курсах. Такий підхід передбачає практичну частину полікультурної освіти, а не її теорію. 
Більшість науковців наполягають на соціальних змінах, як основних і довгострокових цілях 
полікультурної освіти. Учитель може викладати елементи традиційної індійської культури, 
але не згадувати про гноблення індійців. Множинні форми етнічного різноманіття 
ігноруються. Проблема расизму стає частиною навчального плану. Розвиваються ті чи інші 
курси з вивчення культури та історії окремих етнічних груп. Проте заміна в навчальному 
плані тем про американців на теми про афроамериканців, або інших груп меншин без 
розробки методичних та конкретних практичних курсів, не приносить бажаних результатів  
[17, с. 428]. 

4.Полікультурний (Multicultural)  підхід є головним і  включає в себе всі позитивні 
напрацювання попередніх підходів. У ньому обговорюються цілі та завдання освіти. Такі 
проблеми, як цінність і повага культурного до культурного різноманіття, цивільні права, 
соціальна справедливість та рівні можливості, рівний розподіл влади серед представників 
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етнічних груп [11, с. 9]. Більшість вчителів обговорюють у класі саме ці проблеми, а культурі 
і мові приділяють менше уваги.  Не існує єдиної думки про те,  як необхідно розглядати 
етнічність або інші форми національного розмаїття у полікультурній освіті. Навчальний план 
з історії в деяких випадках обмежується розглядом руху за громадянські права. 
Полікультурний підхід має добре сплановані освітні цілі, перспективні моделі навчального 
плану та інструкцій та різні методичні розробки для вчителів.  

Метою даного підходу є акцентування уваги учнів на причини гноблення і нерівності 
національних меншин та визначенні шляхів вирішення соціальних проблем. З етнічних, 
мовних питань, проблем шкільної реформи, проводяться дискусії та впроваджуються моделі 
практичного застосування полікультурної освіти в школі. Застосовуються конкретні 
програми, навчальні плани, тести, які вчителі можуть використати в окремих темах 
проведення уроків. У даному підході культурна стратифікація протиставляється соціальній. 
Питання різноманітних культур розглядаються в підручниках. Метою такого підходу є 
допомога учням зрозуміти цінності своєї чи іншої культури. Прихильники даного підходу 
ведуть боротьбу з інституційним расизмом. Полікультурний підхід сприяє розвитку 
соціальній рівності та культурному плюралізму. У навчальному плані відображаються 
погляди різних етнічних груп, розглядається роль раси та етносу в різних сферах суспільства. 
У даному підході більше приділяється уваги мові та культурі національних меншин. Одним 
із завдань такого підходу є забезпечення міжгрупових, міжрасових контактів, які дозволять 
учням краще підготуватися до життя в поліетнічному суспільстві [15]. 

Отже найважливішим елементом полікультурного підходу є заохочення учнів до 
міжкультурних зв’язків і надбання нових знань про інші культури, гуманних відносин, 
загальнолюдських цінностей та досвіду. Ще в початковій школі учні набувають навички 
адаптації до різних культурних та національних особливостей. Ця робота проводиться на 
когнітивному рівні, а потім її результати застосовуються на практичному і емоційному 
рівнях. Такі цінності як солідарність, повагу, співпереживання, толерантність можливо 
прищепити учням, якщо їх навчать розвивати такі вміння, як співробітництво, комунікацію 
та критичний аналіз.  

Соціально-груповий напрям соціалізації навчання та виховання дітей у 
загальноосвітніх школах США різних культурно гетерогенних, етнічних груп значною мірою 
також ґрунтуються на двох підходах,  а саме:  полікультурному та соціал -  
реконструктивістському.   

Представники полікультурного підходу в цьому контексті вважають за необхідне 
використання науково-інформаційних технологій та забезпечення додатковими навчальними 
матеріалами учнів вихідців з національних меншин з урахуванням їх здібностей, які 
відповідають загальним вимогам шкільних програм.  Саме вчитель,  на їхню думку,  має 
визначити форми та методи навчальної діяльності таких учнів. Соціал 
реконструктивістський підхід базується на врахуванні людських стосунків між білими 
учнями та темношкірими. Американські освітяни підкреслюють, що головною метою школи 
є забезпечення поваги і терпимості учнів із різних національних груп. Акцент робиться на 
добрих стосунках між усіма учнями, зменшенні стереотипів і упереджень, командна 
співпраця (cooperative learning) і проблемне навчання. Такі форми роботи у навчанні 
розглядаються як такі, що розширюють кругозір і допомагають учням виробити почуття 
емпатії і сприйняття інших. Командна співпраця є стратегією у навчанні. Школярі працюють 
у невеликих групах. Вони мають різні знання. У створенні таких груп та специфічної 
атмосфери до уваги беруться чотири принципи: зміст, конструювання, співпраця і 
спілкування. Кожен член учнівської команди відповідає не тільки за свої успіхи, а й 
допомагає своїм товаришам досягти успіху. Учасники такого процесу прагнуть до взаємної 
вигідної співпраці. [9]. 

Отже, з такої точки зору, систематична та послідовна робота в річищі цього підходу 
забезпечить особливі специфічні потреби та інтереси учнів – вихідців з національних 
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меншин у полікультурне середовище, яким є клас, і послужить зменшенню стереотипізації та 
упереджень. 

Конструктивізм і проблемне навчання є необхідним методичним прийомом у процесі 
соціалізації учнів – вихідців із національних меншин в американському шкільництві. 
Конструктивізм, в основу якого покладена ідея щодо активної участі людини в створенні та 
конструюванні знань. Навчання розглядається прихильниками, як безперервний процес 
створення людиною нових розумових конструктів, зв’язків між ними, конструювання 
розумових систем, поєднаних генеральними поняттями та ідеями.  

Застосування педагогом проблемного навчання змінює звичну для учня ситуацію, 
характер його діяльності,  ставить його в іншу позицію.  Таким чином,  учень перестає бути 
«пасивним глечиком», в який «вливають чергову порцію знань», а стає активним учасником 
навчального процесу  [9]. Це отримало визнання в американській освіті.  

Політично-правовий напрям соціалізації учнівської молоді - це створення особистісних 
передумов поступового входження школярів у множину громадянських, юридично-правових 
та адміністративно-управлінських відносин [3 c. 171]. 

Слід відмітити, що в США існує соціальний інститут, який займається питаннями 
громадянськості - Організація конституційних прав. Основною метою цієї організації є 
дослідження суспільної думки всіх без винятку школярів щодо потреб суспільства.  
Спеціальні завдання, пристосовані до учнів з різних етнічних груп, дозволяють вивчати 
документи та проблемні ситуації відповідно до американського суспільства [10]. 

За переконанням канадського науковця Кимлічка (Kymlicka W.)необхідно, щоб 
політики та освітяни переосмислили: чи морально, щоб національні меншини стали 
"мультикультурними". Тобто вони повинні дивитися на націоналізм меншин із своїх власних 
умов та знали характер їхнього самостійного прагнення до життя та взаєморозуміння з 
титульними американцями. Шлях для досягнення інтеграції національних меншин у 
багатокультурне суспільство може бути більш складним, а в деяких відносинах менш 
ліберальним, ніж ті, які домінуюча нація може прийняти.[13,с. 291]. 

Слід зазначити, що у наш час державні органи управління США ставлять перед 
школярами наступні цілі: виховання громадянина, професійна орієнтація, визнання цінністю 
власну гідність,  усвідомлення таких соціальних цінностей як повага до інших людей,  
співдружність, патріотизм. [5]. 

Американськими вченими визнано, що основним завданням освіти є підготовка  
кожного учня у ставленні до своїх обов'язків, як громадяна. Дійсно, потрібно зробити 
громадянську шкільну освіту обов'язковою для всіх без винятку школярів.  Громадянська 
освіта виходить далеко за рамки "цивільного права". Така освіта є не тільки питанням 
навчання основним ідеям політичного життя американського суспільства. Вона також 
включає діапазони гідності та лояльності, які глибоко пов'язані з демократичними правами 
американських громадян. Учні набувають цих прав у школі. Вони впроваджуються у всій 
шкільній системі освіти. Метою такого виховання є: визначити, які предмети викладаються у 
школі, як їх вивчають учні і в яких класах за расовою приналежністю вони викладаються. У 
цьому розрізі громадянська освіта не є ізольованою підмножиною навчальних програм, а 
скоріше є однією з упорядкованих цілей, принципів та форм усього навчального курікулуму. 
Проте було б нереалістично очікувати, щоб школи самі по собі розвивали вміння, навички та 
гідність школярів, які необхідні для демократичного суспільства. Діти вчаться бути 
відповідальними громадянами не тільки в школах,  а й у сім'ї,  міжнаціональних групах та в 
суспільстві в цілому. Не лише школи є основним інструментом для навчання громадянської 
освіті.  Проте, на думку Кимлічка, школи є незамінні та необхідні [13, с.293]. Продовжуючи 
цю думку,  учений підкреслює,  що громадянська освіта як шкільний предмет передбачає не 
лише надання знань про політичні відносини, а й формування характеру учня, його 
громадянських та демократичних чеснот [13, с. 196].  

Необхідно наголосити на тому, що велику увагу громадянському вихованню приділяли 
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президенти Сполучених Штатів Америки. Наприклад, Дж. Буш висунув програму “Стратегія 
освіти” [14]. Основною метою цієї програми є те, що американська держава повинна стати 
світовим еталоном. У цьому документі також йдеться про те, що виховання та навчання 
повинні вийти за межі школи. 

Серед інших форм шкільної практики є суспільно корисна волонтерська діяльність. 
Можливий вихід із ситуації педагоги вбачають у добре організованому позашкільному 
дозвіллі дітей, членами яких є значна кількість учнів – вихідців з національних меншин,  що 
може запобігти небезпечним та девіантним проявам поведінки молоді. Плюралістичне та 
полікультурне американське суспільство безпосереднім чином вплинуло на ту обставину, що 
у США існує велика кількість організацій,  які використовують у своїй роботі метод 
скаутингу. До таких об’єднань, зокрема, належать: організації "Бойскаути Америки", 
"Дівчата-скаути США", організації скаутів етнічних громад США - Угорська скаутська 
асоціація, український Пласт, Національний єврейський комітет зі скаутингу та багато 
інших.  

Різні форми позакласної роботи (підготовка та проведення різноманітних національних 
свят, конкурси патріотичних пісень, клятва відданості американському прапору та  символіка 
шкіл) формують в учнів–вихідців із національних меншин, почуття гордості за школу, 
допомагають формувати патріотичні якості громадянина США та сприяють демократичній 
поведінці учням різних етнічних конфесій. Одним із головних елементів у системі 
громадянського та патріотичного виховання є “Програма громадянського виховання”, яка 
починається у початковій школі з бесід про прапор, вивчення гімну й триває у середніх і 
старших класах, де вивчаються такі спеціальні курси, як “Американський уряд”, 
“Американські закони”, “Міжнародні відносини”, які інтегровані в “Історію” та інші 
суспільні науки [6]. У зв’язку з цим  є необхідність введення у шкільний курикулум 
наступних американських програм, таких як наприклад, «Навчання демократії», «Голоси 
любові й братерства», «Навчання для взаєморозуміння», «Дослідження громадської думки», 
«Міжнародне громадянство», із використанням навчально-виховного потенціалу з предметів  
«Громадянознавство», «Релігієзнавство», «Історія» [6].  

 Залучення вчителів, адміністраторів, членів шкільних рад та громадськості до 
навчання та виховання учнів з різних етнічних меншин мають особливе значення в 
управлінні шкільним процесом. У цьому розумінні можна сказати, що американські вчителі, 
які викладають у школах громадянознавство, прагнуть навчати учнів виконувати свої 
громадянські обов'язки та залучати їх до активної участі в житті класу, школи та суспільства. 
Громадянська освіта покликана озброїти всіх без винятку школярів умінням учитися, 
розуміти взаємозалежності між явищами та процесами сучасного світу йрозв'язувати 
проблеми регіонального, національного та інтернаціонального масштабу. Основним у 
навчанні дітей з різних культурних груп є положення про те, що обсяг знань, які подаються в 
школі, є важливим для засвоєння всіма учнями і є необхідною умовою їх шкільного життя та 
подальшої соціалізації [1, с.61]. 

Висновки. Одним із прикладів успішного практичного вирішення завдань  навчання та 
виховання “американського громадянина” є соціально – педагогічний досвід США, який 
базується на засвоєнні необхідного рівня володіння англійською мовою учнями –вихідцями з 
національних меншин, а також включення розділів у  програми  дисциплін: «Навчання 
демократії», «Голоси любові і братерства», «Навчання для взаєморозуміння», «Дослідження 
громадської думки», «Міжнародне громадянство», із використанням навчально-виховного 
потенціалу з предметів:«Громадянознавство», «Релігієзнавство» та інші. 

Соціалізаційна компетентність базується на науковому аналізі теоретико-
методологічних підходів до соціалізаційної особистості, де серед головних напрямів роботи є 
політично-правови ,  міжособистісний , соціально-груповий напрями соціалізації  з учнями–
вихідцями із національних меншин у закладах загальної середньої освіти США . Ці напрями 
були враховані при розширенні громадянських прав даної категорії учнів; чинників 
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демографічних змін; освітньої політики; соціальної політики; відсутності взаємодій серед 
культурно різноманітних груп. 
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ОЦІНКА ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРУ ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕННЯ  
КОМАНДИРОМ У БОЮ 

 
У статті розглянуто проблеми, пов'язані з оцінкою людського фактору при прийнятті 

рішень командиром військового підрозділу під час бойових дій. Розглядаються моделі вирішення 
даної проблеми. 

Ключові слова: прийняття рішення, людський фактор, бойові дії. 
 
В статтье рассмотрены проблемы, связанные с оценкою человеческого фактора при 

принятии решений командиром военного подразделения во время боевых действий. 
Рассматриваются модели решения данной проблемы. 

Ключевые слова: принятие решения, человеческий фактор, боевые действия. 
 
In the article the problems connected with an assessment of a human factor at decision-making by 

the commander of military division during operations are considered. Models of the solution of this 
problem are considered. 

Keywords: decision-making, human factor, operations. 
 
Вступ та постановка завдання. Прийняття рішень органами управління на ведення 

бойових дій на сучасному етапі розвитку військової науки фактично базується на 
технократичній концепції, згідно з якою провідну роль у досягненні перемоги відіграють 
можливості озброєння та військової техніки. Погоджуючись з раціональністю даного 
підходу,  ми вважаємо,  що теза «війна -  явище соціальне»  не в повній мірі враховується в 
процесі прийняття рішень на бойові дії. Іншими словами, можливості людини на цьому етапі 
враховуються недостатньо. Так, апріорі вважається, що підлеглі володіють необхідним 
потенціалом для реалізації прийнятого рішення або органи управління здатні його 
забезпечити. Це допущення є наслідком усереднених позитивних оцінок морально-
психологічного стану особового складу угруповання. При цьому неможливо співвіднести 
рівень морально-психологічного стану з конкретними функціями підлеглих по реалізації 
управлінського рішення з урахуванням оперативної побудови угруповання військ і умов 
виконання ними бойових завдань. 

Така ситуація призводить до того, що більшість систем підтримки прийняття рішень 
командирами змушене оперувати лише можливостями озброєння і техніки в просторово-
часовому контексті, не враховуючи здатність особового складу реалізувати конкретний 
задум командира. Крім того, логіка і практика процесу прийняття рішень командирами на 
бойові дії такі, що ступінь реалізованості запланованих варіантів бойових дій з позицій 
людського фактора практично не оцінюється. Причому дана методологія прийняття рішення 
домінує в системі підготовки офіцерів у Збройних Силах в цілому. Для багатьох командирів 
єдиним потенціалом, який при грамотному тактичному рішенні здатний забезпечити 
виконання поставленого завдання, є кількість одиниць озброєння і техніки з певними 
параметрами. 

На наш погляд,  задум командира реалізується не тільки можливостями зброї,  але і 
можливостями людини. Так, дослідження, проведені західними вченими, показують, що в 
реальних бойових діях із застосуванням звичайного озброєння лише близько 25% 
військовослужбовців зберігають здатність і прагнення до виконання бойового завдання [9], 
тобто лише ця частина особового складу підрозділу здатна в достатній мірі реалізувати 
бойові характеристики зброї. 
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В інших дослідженнях, проведених американськими фахівцями на навчаннях із 
застосуванням отруйних речовин, було встановлено, що через психічні розлади 20% 
військовослужбовців взагалі припиняють виконання бойового завдання [2]. Звичайно, це 
можна класифікувати як психогенні втрати, які, втім, так само як і морально-психологічний 
стан, не знаходять свого відображення в загальній оцінці ефективності планованих бойових 
дій. Крім того, якщо враховувати динаміку сучасних бойових дій, то навіть нетривалі 
наслідки психічних травм або стрес у військовослужбовців можуть призвести до помилок у 
виконанні основних функцій системи «військовослужбовець - озброєння». 

Такі помилки можуть виникнути внаслідок страху, якому піддаються до 90% 
військовослужбовців в бою, при цьому у 45% з них відзначається нездатність контролювати 
обмінні функції організму [10]. Можна припустити, що і ця частина підлеглих буде 
недостатньо ефективно виконувати бойові завдання. До зазначеного слід додати, що 
ергономічні характеристики техніки та озброєння, умови ведення бою також можуть у 
значній мірі знижувати можливості особового складу в застосування зброї та використанні її 
тактико-технічних можливостей. Наприклад, тільки незадовільний морально-психологічний 
клімат всередині бойової машини знижує швидкість її водіння на 19%, збільшує число 
промахів на 40%, а час виконання бойових завдань збільшує на 35% [8]. 

Виконання бойового завдання в костюмі хімзахисту протягом трьох годин може 
призвести до зниження боєздатності особового складу на 50-80% [1]. Генерал-лейтенант 
армії США  Ф. Б. Девідсон, описуючи бойові дії французьких і американських підрозділів у 
В'єтнамі, переконливо доводить важливість людського фактора у виконанні бойових завдань. 
При цьому автор основну увагу приділяє ролі командирів у формуванні бойового духу у 
підлеглих, проводячи порівняльний аналіз особистості та діяльності талановитих і бездарних 
командирів [7]. 

Особливу увагу до людського фактора у війні притаманне більшості великих 
полководців. Так, Наполеон вивчав населення тієї країни, на яку збирався напасти, і всіляко 
намагався приховувати від підлеглих сумніви в перемозі, страх невдачі, тобто все те, що 
могло негативно подіяти на війська [7].  А.В.  Суворов бачив в турботі про солдата один з 
найважливіших засобів підняття морального духу військ, формування довіри до командирів і 
згуртування особового складу [11].  

У той же час необхідно відзначити, що в сучасних війнах, навіть, високий моральний 
дух не є єдиною умовою успішного виконання бойових завдань. Можливості потужного 
сучасного озброєння, яким може керувати всього одна людина, несумісні з досить 
примітивною зброєю минулих епох. Тому і помилка, допущена навіть одним 
військовослужбовцям, може мати трагічний результат. Помилки можуть бути обумовлені не 
лише низьким моральним духом, але й важким морально-психологічним станом. 

Наприклад, негативні наслідки для угрупування військ США в Перл-Харборі багато в 
чому були викликані помилкою офіцера інформаційного центру, який не надав значення 
інформації, що надійшла від чергової зміни радіолокаційної станції на острові Охау. 
Аналогічний по суті, але менш трагічний приклад відомий і в історії Великої Вітчизняної 
війни: офіцер штабу оперативної групи Червонопрапорного Балтійського флоту недооцінив 
інформацію, отриману від радіолокаційного посту, що призвело до безперешкодного 
прольоту 22 німецьких літаків і бомбардуванні радянських кораблів, що базувалися в 
Лужскій губі (частина Фінського заливу Балтійського моря) [4]. 

Інший, більш сучасний приклад демонструє вже помилки системи радіолокаційної 
розвідки під час «танкерної війни» у Перській затоці, яка фактично призвела до знищення 
американського фрегата «Старк». Спостереження за іракським літаком «Міраж» велося з 
моменту зльоту засобами розвідки літака Е-3, потім радарами ескадреного міноносця «Кунц» 
і фрегата «Старк». Однак, через помилки операторів і вахтового офіцера рішення про захист 
корабля від повітряної атаки було прийнято несвоєчасно [5]. 
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Наведені приклади,  на наш погляд,  досить переконливо свідчать про те,  що розробка 
методології оцінки людського фактора при ухваленні рішення на бойові дії є важливою 
науковою проблемою і потребує проведення окремого дослідження. Фактично мова йде про 
розробку системи оцінки, що дозволяє апріорі встановлювати ступінь реалізованості 
прийнятого командиром рішення на бойові дії з урахуванням людського фактора. 

Однак слід зазначити, що в розробці методології оцінки реалізованості прийнятих 
командирами рішень з урахуванням людського фактору існують певні складнощі: 
недостатній рівень розвитку наук, що дозволяють точно прогнозувати поведінку людини і 
соціальних груп; порівняно недавно розпочату всебічне вивчення функціонування людини в 
Збройних Силах з позицій науки та поза ідеології; а також те, що рішення даної проблеми 
лежить в міждисциплінарної галузі різних наук (психологія, ергономіка, математика, 
військова наука, менеджмент та ін.) 

Тому виникають проблеми інтеграції знань і методологічних підходів до вирішення 
даного завдання; досі сильний стереотип про «важливі» та «неважливі» науки в 
теоретичному і прикладному аспектах для військової науки і військ в цілому. У цьому зв'язку 
гуманітарні науки, в співтоваристві військовими вченими часто сприймаються як щось 
«незрозуміле», а іноді й даремне; роз'єднаність наукових установ та підрозділів Міністерства 
оборони за різними профілями не сприяє комплексному вирішенню проблеми (інженери 
вивчають і вдосконалюють техніку,  командири -  тактику,  психологи -  методи роботи з 
людиною і т. д.) та ін. 

Разом з тим аналіз сучасного стану наукових досягнень у різних галузях,  а також 
практичних напрацювань в області інженерної, організаційної психології, психології праці, у 
створенні систем моделювання складних процесів реальності, дозволяє зробити висновок 
про те, що передумови для розробки такої методології вже існують. 

1. В інженерній психології, психології праці та ергономіки розроблена методологія, що 
дозволяє оцінювати різні властивості системи «людина - машина», в тому числі і надійність 
на різних стадіях життєвого циклу техніки. Розроблені підходи можуть бути вихідною 
теоретичною базою для розробки системи оцінки реалізованості рішення командувача 
угрупованням Збройних Сил з урахуванням людського фактора. 

2. В промисловості відпрацьовані й використовуються приватні методики оцінки 
ефективності роботи з кадрами, що дозволяють визначати внесок різних напрямків 
менеджменту з персоналу в загальну продуктивність праці [6]. Наприклад, оцінюється 
наскільки професійний відбір і навчання персоналу, підвищують ефективність 
функціонування виробництва. Дані методики можна успішно використовувати в інтересах 
Збройних сил. 

3. У військах розроблені успішні і досить точні способи прогнозування поведінки 
окремих військовослужбовців в екстремальних умовах, засновані на комплексному аналізі 
психологічних і психофізіологічних параметрів особового складу. Дані методи дають 
можливість досить точно передбачати помилки в діях бійців, обумовлені стресовими 
умовами. 

4. Сучасні можливості обчислювальної техніки та рівень розробленості математичного 
апарату дозволяють вирішувати завдання з невизначеністю і неформалізованими 
величинами, а також моделювати досить складні процеси реальності, в тому числі і бойові дії 
військових угруповань. 

На наш погляд, в основу вирішення проблеми оцінки людського фактора повинні бути 
покладені наступні методологічні положення. 

1. Угруповання військ представляє систему «людина - машина» 
колективного користування, побудовану за ієрархічним принципом. Мета 

функціонування даної системи - реалізація задуму командира. Ефективність цього процесу 
безпосередньо залежить від повноти реалізації можливостей зброї, що знаходиться під 
управлінням людини. Надійність функціонування кожного елемента системи може 
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змінюватися внаслідок помилок операторів. Щодо автономною одиницею аналізу в даній 
системі є сукупність робочих місць, об'єднаних одним комплектом озброєння, що дозволить 
врахувати вплив соціально-психологічних процесів у розрахунках. 

2. При прогнозуванні ступеню реалізованості прийнятого командиром рішення на 
бойові дії визначаються основні функції операторів, що реалізують конкретний задум на 
бойові дії. При цьому оцінюються складність реалізації операторських функцій, прогнозовані 
помилки з урахуванням оперативної побудови угруповання, різних рівнів ієрархії та 
виконуваного завдання. При прогнозуванні можливих помилок необхідно також враховувати 
структуру побудови конкретного зразка озброєння по робочих місцях, стійкість системи 
управління для визначення можливостей резервного контролю за виконанням завдання, що 
стоїть і своєчасної корекції негативних наслідків. 

3. Оцінка можливостей операторів в реалізації зазначених функцій з урахуванням ціни і 
характеру помилок може вироблятися на основі регресійних моделей, що дозволяють 
враховувати вплив компенсаційних механізмів психіки людини. При цьому слід співвіднести 
оптимальність поєднання індивідуально-психологічних особливостей операторів з 
виконанням конкретних функцій у системі «військовослужбовець - озброєння». Реалізація 
даного положення потребуватиме створення та обслуговування баз даних на особовий склад 
угруповання, що містять відомості про рівень їх підготовленості, індивідуально-
психологічних особливостях, отриманих в результаті професійно-психологічного відбору, 
експертних оцінок та ін. 

4.  Можливості особового складу по реалізації задуму командира піддані змінам 
внаслідок впливу умов ведення бойових дій. Тому прогноз майбутніх бойових дій повинен 
здійснюватися за показниками тривалості та екстремальності, з тим щоб врахувати 
закономірності зміни функціональних станів операторів у різних умовах обстановки. З 
прагматичної точки зору морально - психологічне забезпечення можна розглядати як 
комплекс заходів, що робить вплив на стійкість функціональних станів операторів і підлягає 
оцінці і подальшому обліку з цих позицій. 

Дані положення не є вичерпними.  Вони лише вказують відправні точки в розробці 
системи оцінки доцільності рішення на бойові дії по людському фактору і будуть 
уточнюватися і конкретизуватися в процесі подальшої роботи. Враховуючи цільове 
призначення розроблюваної системи оцінки, ми вважаємо, що прогнозована точність ступеня 
реалізованості рішення на бойові дії може бути цілком прийнятною. 

Висновок. Розробка даної методології в кінцевому рахунку дозволить виявляти 
потенційно небезпечні ділянки та напрямки, де можливі помилки через вплив людського 
фактора.  Це, в свою чергу, дозволить обґрунтовано концентрувати зусилля і визначати зміст 
морально-психологічного стану,  виховної роботи,  бойової підготовки в інтересах найбільш 
повної реалізації задуму командира в планованих бойових діях. 

Крім того, такий підхід дасть можливість підвищити ступінь інтеграції системи 
управління угрупованням за рахунок розуміння механізму впливу МПС, виховної роботи та 
бойової підготовки на ефективність ведення бойових дій. І нарешті, прийняття даної 
методології повинне внести зміни в зміст підготовки офіцерів у освітніх закладах 
Міністерства оборони. 
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СТРАТЕГІЯ ВОЄННО-ІМІДЖЕВОЇ ПОЛІТИКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
 
У статті обґрунтована стратегія воєнно-іміджевої політики Збройних Сил України, яка 

ґрунтується на основі інформаційної політики держави (інформаційно-пропагандистського 
забезпечення), військово-патріотичному вихованні, рекламної діяльності армії та використанні 
PR-систем (зв’язки з громадськістю). 

Ключові слова: воєнно-іміджева політика, зв’язки з громадськістю. 
 
В статье обоснована стратегия военно-имиджевой политики Вооруженных Сил 

Украины, которая основывается на информационной политике государства (информационно-
пропагандистского обеспечения), военно-патриотическом воспитании, рекламной 
деятельности армии и использовании PR-систем (связи с общественностью). 

Ключевые слова: военно-имиджевая политика, связи с общественностью. 
 
In the article the strategy of military and image policy of Armed forces of Ukraine which is based 

on information policy of the state (information and propaganda providing), military patriotic education, 
advertizing activity of army and use of PR systems (public relations) is proved. 

Keywords: military and image policy, public relations. 
 
Вступ та постановка завдання. Для оптимізації процесу формування позитивного 

іміджу армії необхідною є ефективна стратегія його створення, яка базується на системному 
підході до планування і розвитку стратегії інформаційного забезпечення Збройних Сил 
України та передбачає: 

- усвідомлення ролі та місця системного планування; 
- розробку та застосування основних принципів планування; 
- виявлення закономірностей системного планування; 
- створення правових норм системного планування; 
- визначення цілей та завдань, що мають досягатись і вирішуватись у процесі 

планування; 
- обґрунтування перспектив розвитку стратегії інформаційного забезпечення Збройних 

Сил України; 
- розробку оптимального механізму системного планування на всіх рівнях; 
- побудову ієрархії органів планування, визначення їх функцій; розробку 

організаційно-методичних основ системного планування; 
- запровадження системи контролю та коригування дій; 
- економічне обґрунтування [3, с. 413 – 414]. 
Е.Галумов визначає поняття “стратегія” як довгочасну лінію поведінки, яка поєднує 

науку та мистецтво в досягненні перспективної мети [1]. Принципами системи стратегічного 
планування є: 

- наявність єдиної взаємопов’язаної системи планів, що охоплює всі види підготовки, 
забезпечення та використання Збройних Сил України; 

- безперервність у плануванні, що забезпечуються наявністю планів різної перспективи 
у часі; 

- широке використання наукових методів і засобів з метою забезпечення планування; 
- участь у підготовці планів широкого кола органів при забезпеченні єдності загальних 

цілей і принципів планування в масштабах  Міністерства оборони України [3, с. 414]. 
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На нашу думку, стратегія формування позитивного іміджу армії – це план який поєднує 
пріоритетні завдання, засоби, форми, методи, ресурси, а також послідовність заходів для 
досягнення позитивних іміджевих характеристик збройних сил як державного інституту. 
Ключовими елементами такої стратегії мають бути: 

1. Аналіз міжнародної та внутрішньої обстановки у державі (політика, економіка, 
право, соціальна сфера, культура та ін.). Моніторинг суспільних настроїв та очікувань, аналіз 
інтересів, цілей і завдань, різних соціальних верств. 

2. Постановка та формулювання завдань створення позитивного іміджу армії 
відповідно до національних інтересів та пріоритетів держави. На нашу думку, такими 
завданнями мають бути: створення ефективної системи інформаційно-комунікативного, 
пропагандистського, агітаційного та патріотичного впливу, який забезпечує оптимальні 
умови для розвитку в суспільстві поваги до військової служби та армії; укорінення в 
суспільній свідомості значимих військово-патріотичних цінностей, поглядів та переконань; 
створення та забезпечення реалізації можливостей для воєнної соціалізації громадян, тобто 
активного включення їх у вирішенні проблем підняття престижу військової служби, армії та 
флоту; формування умов для посилення позитивної направленості ЗМІ при висвітленні подій 
та явищ армійського життя, активна протидія антиармійським явищам, негативним 
інформаційно-психологічним чинникам та фальсифікаціям армійської дійсності. 

3. Структурування об’єктів впливу, тобто ідентифікація відповідних цільових груп. 
4.  Визначення та розробка іміджевих образів збройних сил,  а також форм їхнього 

втілення. 
5. Застосування різних методів, засобів та форм організації комунікативного впливу з 

метою “імплантації” заданого іміджу в суспільну свідомість. Такими методами зокрема 
можуть бути: позиціювання, переконання, навіювання та ін. Форми: комунікативна, 
візуальна, символічна, міфологічна. Засоби: ЗМІ, мережа Інтернет, література та мистецтво, 
система освіти, висловлювання відомих громадських та політичних діячів, реклама, 
інформаційно-пропагандистське забезпечення, наочна агітація, зв’язки з громадськістю (PR) 
та ін. 

6. Постійний контроль та оцінка ефективності проведених заходів, аналіз їхнього 
впливу на суспільну свідомість з метою виявлення негативних тенденцій та коригування 
стратегічного плану [1]. 

Практичним втіленням стратегії формування позитивного іміджу збройних сил 
держави є відповідна політика органів державної влади –  воєнно-іміджева політика.  Для 
ефективної реалізації такої політики органи державної влади повинні співпрацювати з 
політичними партіями, громадськими рухами та організаціями.  

Офіційна політика держави в оборонній сфері і сфері військового будівництва визначає 
роль та місце армії та інших військових формувань у розв’язанні комплексу проблем 
військового характеру. Від неї залежить ставлення суспільства до збройних сил та взагалі 
воєнної організації держави. Офіційна політика держави в оборонній сфері впливає на 
відчуття захищеності як цілого суспільства,  так і окремого громадянина.  Оскільки збройні 
сили є складовою частиною держави, то загальний її імідж впливає на позитивне або 
негативне сприйняття у свідомості населення як армії, так й інших державних органів. 

Збройним силам необхідно застосовувати комплексні заходи для досягнення 
конкретного позитивного іміджу, інакше зовнішні групи цільової аудиторії перехоплять 
ініціативу. Використання інформаційно-комунікативних технологій (паблік рілейшнз, 
реклами, повідомлень в ЗМІ, брифінгів, прес-конференцій) сприяє популяризації військової 
служби в армії і формує обізнаність населення з актуальних питань життєдіяльності 
збройних сил.  

Для вирішення поставленого завдання доцільне широке використання технологій, 
методів і прийомів формування позитивного іміджу збройних сил, тобто проведення та 
реалізація воєнно-іміджевої політики держави, яка базується на основі інформаційної 
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політики держави (інформаційно-пропагандистського забезпечення), PR-системи (зв’язки з 
громадськістю), військово-патріотичному вихованні та рекламної діяльності армії. 

Відповідно до Закону України “Про інформацію” від 02.10.1992 №2657-ХІІ державна 
інформаційна політика визначається як сукупність основних напрямів і способів діяльності 
держави з одержання, використання, поширення та зберігання інформації. На нашу думку 
одним із головних завдань політичного керівництва є прийняття та реалізація чіткої, а 
головне послідовної концепції інформаційного розвитку держави та суспільства. Безумовно 
складовою частиною якої повинен стати військово-інформаційний її напрямок. 

На думку В. Ніцевича державна інформаційна політика у військовій сфері – це 
діяльність її суб’єктів по врегулюванню воєнно-інформаційних відносин між різними 
соціальними та інституціональними силами в державі та за її межами [4, с. 25]. Основним 
суб’єктом формування і реалізації державної інформаційної політики є вищі органи 
державної влади, а основним суб’єктом військово-інформаційної політики є Міністерство 
оборони.  

В структурі реалізації військово-інформаційної політики слід виділити ряд основних її 
складових: інформаційно-технічну; інформаційно-правову; інформаційно-політичну та 
інформаційно-економічну.  

Охарактеризуємо стан реалізації військово-інформаційної політики: 
по-перше: Збройні Сили відстають по рівню впровадження ІТ-технологій в порівнянні з 

іншими державними установами, а першоосновою військово-інформаційної політики є 
техніко-технологічна частина, яка стане основою для розвитку інформаційної сфери та 
системного підходу в реалізації військово-інформаційної політики. Таким чином, діяльність 
Міноборони в питаннях реалізації військово-інформаційної політики в більшій мірі 
зводиться до інформаційного забезпечення Збройних Сил та організації зв’язків з 
громадськістю; 

по-друге: не в повній мірі вирішені питання взаємодії в інформаційній сфері між 
Міноборони та іншими органами виконавчої влади, особливо з іншими силовими 
структурами; 

по-третє: відсутність цілісної стратегії та програми розвитку інформаційної політики 
держави, і як результат її військово-інформаційного напрямку. Зокрема, проект Концепції 
національної інформаційної політики України так і не був прийнятий на законодавчому 
рівні; 

по-четверте: низький рівень присутності МОУ в інформаційному медіа-просторі. У 
військових ЗМІ існує засилля тільки офіційної інформації, текстів статей і виступів 
начальників. Слід відмітити слабке фінансування військових ЗМІ. Як наслідок вся структура 
досить слабко приймає участь в суспільно-інформаційному полі і не здійснює практично 
ніякого впливу на саме суспільство в цілому, так і на пересічного громадянина зокрема; 

по-п’яте: в системі військово-цивільних відносин слід відмітити “закритість” 
військового відомства. Відсутній повноцінний алгоритм взаємодії МОУ та ЗМІ не 
військового підпорядкування. Не поодинокі випадки коли командування та начальники 
обмежують або і взагалі забороняють надавати інформацію, без зрозумілих на те причин, 
хоча сама інформація не відноситься до категорії секретної; 

по-шосте: висока залежність від інформаційного продукту іноземних держав, особливо 
в сфері кіноіндустрії. 

На сьогоднішній день система військово-інформаційної політики ЗСУ знаходиться на 
стадії свого формування і пошуку шляхів оптимізації та вдосконалення. На нашу думку 
основними кроками на шляху розвитку військово-інформаційної політики можуть бути: 

по-перше: створення механізмів, які забезпечують відкритість всієї воєнної організації 
держави в інформаційному плані. Тобто інформування суспільства про повсякдення життя 
військовослужбовців, відкритий доступ громадян до інформації про ЗСУ, даних про 
травматизм (загибель)  в армії,  кількість правопорушень та ін.  На основі таких даних 
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пересічний громадянин зможе зробити висновки про те,  як проводиться робота по 
попередженню гибелі, травматизму та зниженню злочинності серед особового складу, і 
навіть дати власну оцінку роботі окремих посадових осіб органів управління; 

по-друге: формування потужної мережі суспільно-державних засобів масової 
інформації із патріотичною та армійською спрямованістю, в тому числі і їх “філіалів” в 
крупних ЗМІ. Тобто створення інформаційно-пропагандистського апарату всіх силових 
структур. Це може бути одна або декілька медіа компаній, які б були підзвітні Комітету 
телебачення та радіомовлення України або на відповідний відділ в адміністрації Президента. 
Мається на увазі створення такої інформаційної системи, яка б не підпорядковувалась 
воєнним органам управління. Така система дала б можливість підвищити роль держави і 
суспільства в інформаційному впливові як на військовослужбовців так і на інші верстви 
суспільства, в тому числі допризовну молодь; 

по-третє: прийняття концепції або програми розвитку інформаційної сфери суспільства, 
держави, армії. Тобто необхідні чіткі та зрозумілі напрямки в реалізації державної та 
військово-інформаційної політики; 

по-четверте: здійснення постійного моніторингу військово-інформаційної сфери, 
наприклад, спостереження за динамікою зміни кількості повідомлень і публікацій в ЗМІ по 
відповідним пріоритетним напрямкам військового будівництва ЗСУ. Такий моніторинг 
дозволить адекватно реагувати на швидкоплинну ситуацію в інформаційному полі навколо 
МОУ; 

по-п’яте: необхідно перейти від позиції очікування в питанні інформаційного 
діяльності ЗСУ до активних “наступальних” дій у відповідності до лінії, яка проводиться 
політичним керівництвом держави; 

по-шосте: підготовка відповідних професіоналів, головним завданням яких стане 
створення якісного інформаційного продукту. 

Наступним ефективним засобом формування позитивного іміджу Збройних Сил 
України виступає реклама, значення якої, особливо в умовах ринкової економіки, постійно 
зростає. За своєю сутністю реклама є умінням подати якусь послугу, продукцію чи сферу 
діяльності у привабливому світлі, мистецтвом переконання людей. Ці особливості феномену 
реклами треба враховувати, популяризуючи Збройні Сили та дбаючи щодо підвищення їх 
іміджу.  

Отже, рекламування військової служби, особливо на сучасному етапі, виступає 
важливим засобом формування позитивного іміджу Збройних Сил України, яким повинні 
займатися професіонали. Тому функцію рекламування військової служби, яка значною 
мірою покладається на працівників військових комісаріатів, у майбутньому доцільно 
передати у спеціально створені для цього державні органи. Також аналогічну спеціальну 
структуру, яка б займалася рекламою військової служби та підвищенням її іміджу, було б 
доцільно створити і у Збройних Силах України із одночасним вирішенням питання щодо її 
комплектування відповідними фахівцями (журналістами, соціологами, психологами, 
фахівцями з реклами та ін.). Основним завданням такої структури могло б стати створення в 
суспільстві привабливого образу Збройних Сил України. Багатими та гнучкими мають стати 
форми й методи рекламної діяльності: видання друкованих видань із військової тематики; 
розміщення статей, що стосуються Збройних Сил України, у найпопулярніших засобах 
масової інформації; підготовка телепередач, які пропагують позитивний образ Збройних Сил 
України; виділення фінансів на виготовлення телевізійних і художніх фільмів військово-
патріотичного змісту; залучення до співпраці відомих рекламних кампаній 

Особливе місце у воєнно-іміджевій політиці займає реклама військової служби за 
контрактом. Так, досвід комплектування і функціонування збройних сил у багатьох країнах 
світу свідчить про високу роль реклами в створенні іміджу армії і флоту, підвищенні 
престижу військової служби. Завдяки ретельно продуманій тематиці організації рекламної 
діяльності в молоді формується позитивне ставлення до військової служби,  а у громадян –  
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повага до своїх збройних сил.  Висока ефективність реклами порозумівається тим,  що вона 
виступає елементом взаємозв'язку армії і суспільства, виконує важливу функцію гармонізації 
відносин між збройними силами і населенням. 

Як показали результати численних досліджень, основними завданнями реклами служби 
у Збройних Силах України, у тому числі військової служби за контрактом, повинні бути: 
зміцнення авторитету і твердження позитивного іміджу Збройних Сил у суспільстві; участь у 
військово-патріотичному вихованні військовослужбовців і призивної молоді, населення 
країни з використанням усіх видів, форм і засобів інформаційно-рекламної діяльності; 
цілеспрямоване інформаційно-рекламне забезпечення діяльності військових комісарів, 
органів військового управління в проведенні заходів щодо підготовки молоді до військової 
служби в Збройних Силах України за призовом і контрактом; сприяння органам і освітнім 
установам загального і професійного утворення у військовому навчанні і військово-
патріотичному вихованні учнів, студентів, формування в них високої мотивації до військової 
служби. 

Організація інформаційно-пропагандистського забезпечення у Збройних Силах України 
проводиться згідно наказу Міністра оборони України “Про затвердження Інструкції з 
організації інформаційно-пропагандистського забезпечення у Збройних Силах України” від 
10.11.2010 № 583, який визначає, що інформаційно-пропагандистське забезпечення полягає в 
здійсненні органами військового управління, військовими частинами, військовими 
навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил України (далі – 
військові частини), військовими засобами масової інформації заходів щодо впровадження 
гуманітарної політики держави, через систему інформації та військово-патріотичного 
виховання з метою формування в особового складу належного рівня морально-
психологічного стану, громадянської свідомості та відповідальності. Організація 
інформаційно-пропагандистського забезпечення особового складу відповідає корпоративній 
(внутрішній) складовій системи формування позитивного іміджу Збройних Сил України. 

В останні десятиріччя жодна багатомасштабна армійська операція не здійснювалась без 
супроводження різносторонньої роботи органів по зв’язків з громадськістю [5]. Здійснення 
ефективної політики в оборонній сфері та проведення відповідних реформ в ЗСУ неможливе 
без широкої підтримки населення держави. За таких обставин різко зросло значення 
діяльності органів по зв’язкам з громадськістю (PR, паблік рілейшнз). 

Дослідниця в області цивільно-військових відносин У. Ільницька вважає, що PR в ЗС - 
це система інформаційно-аналітичних та процедурно-технологічних дій, спрямованих на 
організацію комунікативного простору, з метою формування та підтримки позитивного 
іміджу структури Збройних Сил та гармонізації політики Міністерства оборони із 
суспільними інтересами; це усталена комунікативно-психологічна взаємодія армії та 
громадськості, мистецтво налагодження взаємовигідних зв'язків між нею та населенням в 
інтересах усього суспільства; а також особлива функція управління, що передбачає вивчення 
й аналіз настроїв громадськості, дослідження громадської думки, реагування на неї й сприяє 
реалізації програми дій, спрямованих на збалансування інтересів суспільства та Збройних 
Сил, осмислення існуючих протиріч, прогнозування конфліктів, встановлення 
двостороннього спілкування [2]. 

Головною метою PR-служби ЗС є формування позитивного іміджу армії та реалізація 
інформаційно-виховних функцій, пов’язаних з інформуванням суспільства про діяльність, 
сфери відповідальності та компетенції збройних сил, створюючи, таким чином, сприятливий 
клімат для здійснення державних програм. 

Законом України “Про основи національної безпеки” до пріоритетних національних 
інтересів віднесені розвиток духовності та моральних засад українського народу. А в 
Державній програмі розвитку Збройних Сил України на 2006–2011 роки військово-
патріотичне виховання особового складу визначається як один з головних напрямів 
функціонування Збройних Сил. 
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Висновки. Імідж збройних сил є невід’ємною складовою системи забезпечення 
воєнної, а на її основі – національної безпеки. Позитивний імідж армії відіграє важливу роль 
у створенні якісної контрактної армії, впливає на почуття захищеності і стабільності в 
суспільстві. Позитивне ставлення суспільства до армії впливає на морально-психологічний 
рівень військовослужбовців і сприяє зміцненню військової дисципліни. Для формування 
позитивного іміджу армії необхідна чітка стратегія його створення та реалізації. 

На основі проведеного аналізу та досліджень стратегічного планування, визначено, що 
необхідними елементами реалізації стратегії формування позитивного образу ЗСУ є: 
військово-інформаційна політика держави, яка спрямовується на створення відповідного 
інформаційного-комунікативного поля Міністерства оборони України та інших силових 
структур, при цьому потенціал інформаційно-пропагандистського забезпечення особового 
складу спрямовується на формування корпоративного (внутрішнього) іміджу військової 
структури; рекламна діяльність Міністерства оборони, що дозволить залучити до лав війська 
необхідну кількість освічених, фізично розвинутих молодих людей, ефективна рекламна 
кампанія відіграє важливу роль у створенні армії на контрактній основі; військово-
патріотичне виховання, метою якого є формування в свідомості суспільства (особливо 
молоді) почуття любові та поваги до держави, її збройних сил, відданості своїй батьківщині, 
шанування та повага  національних цінностей і звичаїв українського народу, державних і 
військових символів, військове побратимство та ін. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЖИТЛОМ 

 
Розглядаються актуальні питання стану забезпечення житлом військовослужбовців в 

інших державах світу. Визначено проблеми та перспективи розвитку, окреслено шляхи 
вирішення житлової проблеми військовослужбовців на прикладі Збройних сил іноземних держав. 

Ключові слова: житло, міжнародні угоди, житлова проблема, соціальний захист, 
бюджетні ресурси, світова спільнота. 

 
Рассматриваются актуальные вопросы состояния обеспечения жильем военнослужащих 

в других государствах мира. Определены проблемы и перспективы развития, намечены пути 
решения жилищной проблемы военнослужащих на примере Вооруженных сил иностранных 
государств. 

Ключевые слова: жилье, международные соглашения, жилищная проблема, социальная 
защита, бюджетные ресурсы, мировое сообщество. 

 
The actual questions of the state of housing of servicemen are considered in other countries of the 

world. Problems and prospects of development are specified, ways of solving housing problem of 
servicemen on the example of armed forces of the foreign states 

Keywords: dwelling, international agreements, housing problem, social defense, budgetary 
resources, world association. 

 
Вступ та постановка проблеми. Визначення основних напрямів вдосконалення 

законодавства України з права військовослужбовців на жило і механізмів його реалізації 
представляється можливим не тільки на основі вивчення правового регулювання 
забезпечення військовослужбовців житлом в Україні, а й з урахуванням наукового аналізу 
зарубіжного досвіду у сфері, що розглядається. Метод порівняльно-правового дослідження 
дозволяє виявити як позитивні так і негативні тенденції у вирішенні питання щодо 
житлового забезпечення військовослужбовців в іноземних державах. 

Звертаючись до зарубіжного досвіду правового регулювання забезпечення 
військовослужбовців житлом, необхідно підкреслити, що в усьому світі немає універсальних 
моделей правового регулювання, які були б прийнятними для будь-якої держави. Слід 
враховувати цілий комплекс обставин і форм правової еволюції, історичні традиції, 
унікальність існуючих в державах правових систем і культур. 

В рамках співпраці України та ЄС, програм Україна-НАТО, найбільший інтерес 
розгляду піднятої проблеми викликає вивчення досвіду забезпечення військовослужбовців 
житлом в арміях Франції, Великобританії, США, та Російської Федерації. В цих країнах, 
окрім Російської Федерації, в результаті проведеної військової реформи вдалось виробити 
дієвий механізм правового захисту військовослужбовців[1]. 

Саме дослідження і співставлення заходів у вказаних вище країнах з тими 
заходами, які здійснюються Україною дають можливість виробити конкретні заходи по 

вирішенню житлової проблеми в Збройних Силах України.   
Аналіз останніх публікацій та досліджень. Необхідно зазначити, що спеціальних 

наукових праць з даної теми немає. Окремі аспекти забезпечення житлом 
військовослужбовців в деяких зарубіжних країнах досліджувались факультативно при 
висвітленні питань реалізації статусу військовослужбовців і механізмів їх соціального 
захисту. Якщо взяти до уваги напрацювання російських вчених-юристів, то зазначеними 
вище проблемами займались Коровніков А.В., Мігачева Ю.І., Серегіна В.П. та інші. В 
наукових дослідженнях житлове забезпечення військовослужбовців зарубіжних країн 
характеризується як одна з складових частин їх соціального забезпечення і оцінюється як 
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„фактор, в значительной степени определяющий уровень морально-политического состояния 
личного состава, что в свою очередь оказывает большое влияние на уровень боеспособности 
войск"[2]. З таким твердженням слід погодитись, оскільки морально-психологічний клімат у 
військах має чи не першочергове значення для боєздатності Збройних Сил. 

Викладення основного матеріалу. У передових країнах Європи забезпеченню 
військовослужбовців житлом та наданню компенсацій і надбавок у разі його відсутності 
приділяється значна увага. Зокрема, визначені порядок проживання у казармах, розмір плати 
за проживання в орендованих гуртожитках, державних будинках і квартирах тощо. 

Якщо звернутися до досвіду вирішення житлової проблеми у європейських країнах, то 
можна визначити наступні заходи, що здійснюються в цих країнах для військовослужбовців: 

1) надання сімейним військовослужбовцям службових квартир в гарнізонах та 
військових містечках безоплатно, або за зниженими ставками. У французькій армії службове 
житло надається офіцерам, виходячи з можливостей і тільки військовослужбовцям окремих 
категорій, які проходять військову службу за межами Франції. На території Франції 
службовим житлом забезпечуються військовослужбовці за посадою від командира полку і 
вище (в штабах видів збройних сил від начальника управління і вище). При цьому, 
військовослужбовці, які займають службове житло сплачують лише комунальні послуги. 

В Німеччині військовослужбовці,  які проходять військову службу за контрактом,  
забезпечуються службовим житлом після перших 15 місяців проходження військової 
служби, а офіцери – незалежно від строку служби. 

2) Надання кадровим військовослужбовцям (неодруженим сержантам і (офіцерам) 
поліпшених умов проживання в казармах або гуртожитках.  При цьому  органи військового  
управління  визначають  конкретні  санітарно-гігієнічні норми (у Франції – 9 кв. м. житлової 
площі на одного і один душ на двох військовослужбовців, які проходять військову службу за 
контрактом,  в Німеччині –  кімната площею 13,5  кв.  м.  на одного унтер-офіцера)  [3].  В 
Німеччині відповідно до програми реконструкції казармено-житлового фонду 
передбачається розміщення всіх військовослужбовців в двокімнатних приміщеннях 
загальною площею 35 кв. м. 

3) виплата „квартирної" надбавки для забезпечення оплати орендованого житла у 
окремих громадян або надання компенсацій в інших формах. 

Наприклад, у Великобританії розмір добової надбавки за розквартирування без сім'ї 
складає: для старших офіцерів – 4 фунти стерлінгів, для молодших офіцерів – фунти 
стерлінгів, для уорент-офіцерів – 2,4 фунти стерлінгів, для капрала – 1,4 фунта стерлінгів, 
для рядового – 1 фунт стерлінгів. В разі проживання військовослужбовця з сім'єю розмір 
надбавки збільшується в декілька разів [4]. 

У Франції військовослужбовцям виплачується надбавка (квартирна компенсація), 
розмір якої залежить від вислуги років, військового звання і складу сім'ї 
військовослужбовця. В Німеччині витрати кожного військовослужбовця на оплату житла не 
повинні перевищувати 18 % їх грошового утримання. В іншому випадку, при виконанні всіх 
законодавчих приписів, які відносяться до орендованого житла, (забезпечення кожного члена 
сім'ї окремою кімнатою, в тому числі дитини, не менше 6 кв. м. і надання додаткової кімнати 
для командира окремої військової частини — від командира батальйону і вище) суму, яку не 
вистачає виплачує Міністерство оборони Франції. 

4) Надання військовослужбовцям безвідсоткового кредиту на придбання житла у 
власність. Наприклад, в Італії військовослужбовцям видаються за рахунок держбюджету 
безвідсоткові кредити на придбання житла на суму до 100 тис. євро строком на 10 років . 

У Франції соціальна допомога в зв'язку з виконанням службових обов'язків надається у 
вигляді безповоротних дотацій і пільг, а також у вигляді безвідсоткових і пільгових позик 
Збройних Сил Франції: 

- безвідсоткові кредити в зв'язку з облаштуванням на новому місці служби і утримання 
дітей, які залишаються на старому місці проживання для продовження навчання. 
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Максимальна сума в Паризькому регіоні - 1982 євро (повертається протягом 18 місяців), в 
провінції - 1524 євро (повертається протягом 14 місяців). Про аналогічні виплати в Збройних 
Силах України навіть не ведеться мова; 

- пільгові кредити на придбання (будівництво) житла та придбання  земельної ділянки. 
Максимальна сума 19 056 євро на 10 років (3,91 % суми на весь період); безвідсоткові 
кредити на придбання (будівництво) житла і покращення житлових умов в залежності від 
сукупного доходу членів сім'ї.  Максимальна сума 7662 на 6 років і 15245 - 10 років[5]. 

Погодьтесь, що усі ці перелічені безповоротні пільги в українській армії відсутні і 
нажаль на майбутній період не передбачаються. 

Особливе місце у соціальному захисті особового складу Збройних Сил Франції займає 
допомога в забезпеченні житлом і вона розглядається як один із факторів, які супроводжують 
процес переходу до комплектування збройних сил на професійній основі. Ціль — надання 
житла військовому і цивільному персоналу у відповідності з фінансовими можливостями і 
потребами кожної сім'ї. Особлива увага приділяється містам з високими цінами на житло. 
Слід зауважити, що реалізується зазначене через виплату компенсації за найом житла та 
надання житла із фондів воєнного відомства. 

5) часткова компенсація (до 30%) вартості житла, яке купується. Слід наголосити, що 
подібна компенсація для військовослужбовців в діючому законодавстві України взагалі не 
передбачена. 

6)  щомісячна виплата військовими відомствами особам, звільненим з військової 
служби грошових коштів за рахунок погашення (сплати) кредиту, отриманого на придбання 
житла (у Великобританії розміром до 200 фунтів  стерлінгів). Дана виплата також не 
передбачена для військовослужбовців Збройних Сил України. 

7) надання військовослужбовцям, які звільнилися у запас або у зв'язку із закінченням 
строку контракту права на подальшу оренду житла, яке вони займали в період проходження 
служби.  Однак,  майже всі військовослужбовці ФРН,  як правило,  купують за період 
проходження військової служби у власність будинок або квартиру у визначених ними для 
постійного проживання землях ФРН. Треба підкреслити, що Франція  в плані соціального 
забезпечення населення відноситься до провідних країн світу і тенденції та закономірності 
фінансування соціальної сфери її збройних сил із року в рік удосконалюються і забезпечують 
нормальний соціальний захист особовому складу, що не можна сказати про Збройні Сили 
України. До речі, в нашій країні все це зробити тільки намагаються. 

Привертає увагу до себе чітка регламентація порядку забезпечення 
військовослужбовців житлом, включаючи створення в цих цілях спеціальних структур. Так, 
у Франції організація житлового забезпечення військовослужбовців покладена на житлові 
підрозділи адміністративного управління Міноборони, яке займається розробкою і 
реалізацією житлових програм. Конкретними питаннями, пов'язаними із забезпечення 
військовослужбовців житлом займається також Національне агентство по поліпшенню 
житлових умов Франції. Подібні органи присутні і в інших країнах Європи. 

У США існуюча система не передбачає безкоштовне забезпечення житлом 
військовослужбовців. Так, на військових базах (у тому числі в гуртожитках для холостих 
військовослужбовців, котеджах - для сімейних) військовослужбовці живуть у "кубриках" на 
одну-дві особи. На одному поверсі проживають чоловіки і жінки-військовослужбовці. Але 
якщо вони зустрінуться за зачиненими дверима кімнати для проживання, це вважається 
грубим порушенням статуту. До послуг військовослужбовців - пральня, сауна, більярд, бар, 
кімнати для відпочинку, тренажерний зал тощо. 

У сусідній Росії,  яка не є членом НАТО,  перевагу надають прискоренню формування 
фонду службового житла та реалізації програми на 2002-2010 роки "Державні житлові 
сертифікати", реалізації накопичувальної системи квартирного забезпечення 
військовослужбовців. Остання передбачає можливість придбання після 20 років службової 
квартири в будь-якому регіоні. 
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Висновок. Аналізуючи зарубіжний досвід у вирішенні житлових проблем 
військовослужбовців не слід сприймати запропоновані у цих країнах заходи як панацею, 
оскільки немає універсального механізму, який би був прийнятним для всіх без виключення 
держав. Слід враховувати особливості історичного розвитку, традиції, культуру а також, 
безперечно, рівень економічного розвитку кожної країни аби застосувати запропоновані 
шляхи у власній державі. 

Основною умовою поліпшення забезпечення військовослужбовців житлом може бути 
лише активна участь держави в реалізації на практиці тих законодавчих положень, які 
закріпленні за зазначеними категоріями громадян. Для цього Україна повинна залучити; 
конкретні механізми по поліпшенню перш за все фінансування Збройних Сил України, 
оскільки для запровадження будь-якої із досліджених форм забезпечення 
військовослужбовців житлом необхідне стабільне фінансування  зазначених заходів, без 
цього норма закону (підзаконного нормативного акту) перестає діяти. 
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УДК 378.09                                                       к.держ.упр. Мельников О.Г. (АДПСУ) 
 

ПОГЛЯДИ НА РОЗВИТОК ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ І НАУКИ 
 
У статті розглянуті перспективи розвитку військової освіти і науки. Впровадження 

болонських вимог, як інструменту гармонізації системи військової освіти в Україні з 
європейською полягає в оновленні змісту освіти та вдосконаленні її методології відповідно до 
значних суспільних і технологічних перетворень, які відбуваються і в нашій державі, і в усьому 
світі.  

Ключові слова: військова освіта, наука, якість освіти, перспективи. 
 
В статье рассмотрены перспективы развития военного образования и науки. Внедрение 

болонских требований, как инструмента гармонизации системы военного образования в 
Украине с европейской заключается в обновлении содержания образования и 
усовершенствовании ее методологии согласно значительным общественным и технологическим 
преобразованиям, которые происходят и в нашем государстве, и во всем мире.  

Ключевые слова: военное образование, наука, качество образования, перспективы. 
 
In the article the prospects of development of military education and science are considered.  

Introduction of the Bologna requirements as the instrument of harmonization of system of military 
education in Ukraine from the European consists in updating of the content of education and 
improvement of its methodology according to considerable public and technological transformations 
which happen and in our state and around the world.  

Keywords: military education, science, quality of education, prospects. 
 
Вступ і аналіз останніх досліджень. Чого і як навчати майбутнього фахівця?  Ці 

питання в усій їхній складності та вагомості завжди стояли і нині стоять перед вищою 
військовою школою. Йдеться про те, що ретельно відібраний із різноманітних наукових 
джерел і дидактично опрацьований навчальний матеріал має забезпечити якісну підготовку 
військових фахівців. Для цього зміст військової освіти слід постійно оновлювати відповідно 
до вимог сучасної військової практики, науково-технічного і суспільного прогресу, беручи 
до уваги те,  що ми живемо у світі змін,  які дедалі прискорюються.  Крім того,  майбутній 
військовий фахівець має інтегруватись у самостійну діяльність, знати досягнення світової та 
вітчизняної наукової думки, маючи солідний духовно-моральний капітал і постійний інтерес 
до нового у військовій науці, техніці, культурі, суспільному житті. Отже, військова освіта 
має працювати на сучасне і майбутнє шляхом формування особистісних якостей військової 
людини, її знань, умінь, навичок, світогляду і, безперечно, значною мірою визначає науково-
технічний, моральний і духовний потенціал кадрів Збройних сил та інших військових 
формувань нашої держави. Тому логічно, що значна увага приділяється якості 
функціонування військових освітніх систем, підвищенню гарантованості високого рівня та 
об'єктивності оцінки цього важливого показника. 

Користуючись нагодою дозвольте обмінятьсь набутим досвідом в альма-матері 
прикордонників – Національній академії Державної прикордонної служби України імені 
Богдана хмельницького: 

- внесено зміни і доповнення до варіативної частини освітньо-кваліфікаційних 
характеристик, освітньо-професійних програм і навчальних планів за всіма напрямами 
підготовки та спеціальностями;  

- до навчальних планів введено 25 нових навчальних дисциплін, зокрема – 
прикордоннології та інтегрованого управління кордонами.  

З метою врахування у навчально-виховному процесі положень Концепції інтегрованого 
управління кордонами, сучасних підходів до охорони державного кордону:  

- переопрацьовано робочі навчальні плани і програми вивчення дисциплін, методичні 
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матеріали, нарощено навчально-матеріальну базу;  
-  у робочих навчальних програмах кафедр деталізовано викладання дисциплін на 

тактичному та оперативно-тактичному рівні;  
- внесено зміни дисципліни правового блоку, що пов’язані з введенням в дію нового 

Кримінального процесуального кодексу; 
- до змісту підготовки відповідних дисциплін включено умови організації служби в 

повсякденній охороні кордону, в умовах надзвичайного стану, у особливий період, при 
техногенних ситуаціях, тематика інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-
службової діяльності та аналізу й управління ризиками,  правове регулювання реадмісії, 
сучасні положення Шенгенського права та європейські підходи інтегрованого управління 
зовнішніми кордонами ЄС;  

- до навчальних програм включено тематику інформаційно-аналітичного 
забезпечення оперативно-службової діяльності, аналізу та управління ризиками; 

- сформовано Центр мовної підготовки; 
На факультетах та кафедрах постійно здійснювалась робота по впровадженню 

ефективних форм та методів навчання, їх ефективного використання під час проведення 
навчальних занять. 

Завдяки ретельному і прискіпливому аналізу навчального матеріалу керівництву і 
науково-педагогічному складу кафедр тактики прикордонної служби та прикордонного 
контролю вдалося збільшити частку  практичних занять від 54% до 66% від загального 
бюджету часу аудиторних занять, шляхом активного запровадження ділових (рольових) ігор 
та ситуаційних завдань.   

Для підвищення практичної складової підготовки випускників запроваджено систему 
тренінгів з питань: 

- перевірки документів на право перетинання державного кордону; 
- складання процесуальних документів; 
- застосування зброї та спеціальних засобів; 
- прийняття правових рішень та порядку дій при виникненні конфліктних та 

нестандартних ситуацій; 
- дотримання відомчих стандартів культури.  
У відповідності до вимог сьогодення зазнала змін іншомовна підготовка. Введено 

державний екзамен для випускників напряму «Охорона та захист державного кордону». 
Загальна кількість годин з дисциплін «Іноземна мова», та «Іноземна мова за професійним 
спрямуванням» становить – 474, а для набору 2012 року – 576. На протязі останніх трьох 
років на базі академії функціонують курси інтенсивного вивчення іноземної для персоналу 
служби.   

Продовжується планомірна робота щодо удосконалення викладання дисциплін блоку 
особистої безпеки спрямованого на послідовність набуття знань, умінь і навичок щодо 
правил та процедур застосування засобів фізичного впливу, спеціальних засобів, зброї згідно 
чинного законодавства та відомчих інструкцій.  

З вересня 2012 року розпочато планову підготовку на курсах підвищення кваліфікації 
для всіх категорій персоналу органів охорони державного кордону за дистанційною формою 
навчання.  

Скоординована і планомірна робота по якісній підготовці персоналу дала свої 
позитивні результати під час проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012. 

Тому такий важливий загальноєвропейський принцип «освіта через усе життя», який 
забезпечується тим, що великі університети Європи три чверті своєї роботи присвячують 
підготовці студентів (слухачів),  а одну четверту -  перепідготовці кадрів,  в системі нашого 
відомства стає реальністю. 

Тому структурне реформування військової освіти і науки, на наш погляд, має 
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відбуватися за такими напрямами: 
1)  удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази з питань військової освіти; 
2)  удосконалення кадрової політики з  питань військової освіти; 
3)  оптимізація мережі та чисельності особового складу вищих спеціалізованих 

навчальних закладах у межах єдиної системи військової освіти України, матеріально-
технічного та фінансового забезпечення підготовки військових фахівців; 

5)  створення системи державного замовлення на підготовку офіцерських кадрів з 
урахуванням перспективних структур і чисельності Збройних сил України та інших 
державних військових формувань; 

6)  приведення змісту військової освіти у відповідність із державними стандартами 
вищої освіти, військово-технічної політики, сучасних потреб та досвіду підготовки військ та 
спеціальних органів; 

7)  застосування інноваційних педагогічних технологій, створення умов для розвитку, 
саморозвитку, самореалізації військових фахівців; 

8)  оптимізація системи підготовки науково-педагогічних кадрів і приведення її у 
відповідність із потребами Збройних сил України та органів спецпризначення; 

9)  проведення державної акредитації вищих спеціалізованих навчальних закладів за 
новими напрямами та спеціальностями підготовки військових фахівців; 

10) розширення підготовки іноземних військових фахівців; 
11) впровадження нового механізму фінансування вищих спеціалізованих навчальних 

закладах; 
12) розвиток військової науки та практична реалізація наукових досліджень в 

оперативно-службовій діяльності військ. 
На наш погляд, особливої уваги потребують: 
• по-перше, впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що 

забезпечують подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність та 
ефективність освіти. Це потребує обґрунтування основних компонентів інформаційної 
інфраструктури системи військової освіти, визначення етапів створення інформаційної 
комп'ютерної мережі спеціалізованих навчальних закладів, наукових установ та органів 
управління системою військової освіти, а також розкриття можливостей дистанційного 
навчання на базі високоефективних комп'ютерних і телекомунікаційних технологій. 
Органічне поєднання освіти і науки, запровадження інформаційних технологій є одним із 
головних чинників подальшого розвитку системи військової освіти, що забезпечується 
фундаменталізацією військової освіти, інтенсифікацією наукових досліджень у вищих 
спеціалізованих навчальних закладах, розвитком військової освіти на основі новітніх 
наукових технологічних досягнень, інноваційною освітньою діяльністю, поглибленням 
кооперації ВСНЗ і наукових установ Збройних сил України та інших військових формувань, 
випереджувальним розвитком педагогічної та психологічної науки; 

• по-друге, стандартизація військової освіти, що має на меті пошук дієвих механізмів 
надання діяльності з підготовки фахівців чіткішої цільової спрямованості, підвищення 
відповідальності за кінцеві результати праці всіх учасників навчально-виховного процесу — 
від керівників та науково-педагогічних працівників до тих, хто має оволодівати знаннями, 
уміннями і навичками майбутньої військово-професійної служби. Стандартизація військової 
освіти є і засобом організації освітньої діяльності у військовій та правоохоронній сфері, що 
дає змогу розкласти процес підготовки військових фахівців на складові, конкретизувати їхні 
властивості та взаємозв'язки, своєчасно враховувати динаміку розвитку, пошук оптимальних 
шляхів до бажаного результату за етапами, ввести як обов'язкову процедуру порівняння мети 
і результатів, сприяти коригуванню мети й результатів та педагогічного процесу. У 
загальному вигляді стандартизація військової освіти спрямовується на досягнення 
оптимального рівня якості та ефективності функціонування системи військової освіти як 
педагогічної системи. Причому перший із названих показників характеризує змістовий бік 
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підготовки військових фахівців, а другий - процесуально-діяльнісний та забезпечувальний 
бік системи. Крім того, потребує розв'язання проблема якості навчання. Для цього 
необхідний постійно діючий і всеохопний моніторинг і рівня знань, і процесу навчання, і 
кваліфікації та конкурентоспроможності випускників. Важливим має стати інститут 
комплексних кваліфікаційних завдань, що використовувався ще кілька років тому в формі 
тестів готовності старшокурсників до виконання практичних завдань за призначенням. За 
допомогою цих комплексних завдань має моделюватися ситуація, в яку потрапляє 
випускник, коли необхідно виконати не суто навчальне, а більшою мірою реальне завдання, 
тобто визначається ступінь підготовки випускника відповідно до вимог замовника, що 
потребує раннього глибокого ознайомлення курсанта (слухача) з майбутньою професією. 

Вивчення питання структуризації навчальних планів дало нам змогу зробити висновок, 
що нинішні плани мають принаймні три вади; 

1) досить велика кількість у навчальних годинах малих за обсягом дисциплін (менше 
одного кредиту), що робить підготовку за військовою спеціальністю несконцентрованою, 
розпливчастою, без акцентування на основних напрямах відповідної галузі знань. Такий 
фахівець поверхово знає багато про що, але глибоко – мало, він нездатний швидко 
включитись у творчий процес, потребує тривалої адаптації і, як правило, така неконкурентна 
професійна підготовка не сприяє швидкому первинному працевлаштуванню; 

2) відсутність так званої фрактальної дисципліни, що чітко презентує основний напрям 
підготовки, тобто спеціальності. Моделлю ефективного навчального плану спеціальності 
може бути дерево знань,  корені якого — це науково-фундаментальні дисципліни;  стовбур – 
це основна представницька фрактальна дисципліна чи цикл дисциплін; інші дисципліни 
спеціальності – гілки; 

3) значна схожість навчальних планів із різних спеціальностей у межах одного 
навчального напряму – бакалаврату, що робить такі спеціальності маловідмінними одна від 
одної. З огляду на це виникла надмірна кількість спеціальностей із кожного напряму 
підготовки.  

Як відзначено в документах Берлінської конференції 2003 року, згідно з принципами 
автономії відповідальним за якість вищої освіти передусім є кожний окремий навчальний 
заклад, і таким чином забезпечується можливість перевірки якості системи навчання і в 
національних, і в інтернаціональних рамках. Необхідно розробити і впровадити у практику 
стандарти військової освіти з урахуванням наявних європейських тенденцій у параметрах 
мережі європейської міжнаціональної гарантії якості ENQA. Ці стандарти повинні мати не 
тільки характер дефініцій, який мають наші проекти стандартів у вигляді освітньо-
кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм, а й обов'язково 
компоненту кваліфікації, що визначає якість і зміст знань, форми і порядок контролю та ін. 

Таким чином, аналіз питань стосовно реформування вищої військової освіти і науки в 
Україні дає можливість зробити висновок про те, що ефективність системи вищої військової 
освіти значно зросте за умови радикального покращання якості підготовки офіцерських 
кадрів, приведення системи підготовки кадрів до європейських стандартів. Одним з 
провідних напрямків виконання даного завдання ми бачимо в подальшій  інтенсифікації 
освітнього процесу шляхом: 

- оперативного удосконалення керівних документів з організації навчального процесу, з 
врахуванням змін які відбуваються в освітянському просторі в зв’язку з прийняттям нових 
законодавчих актів; 

- впровадження орієнтованих на слухача (курсанта) підходів до викладання, тобто 
перейти від стратегії викладання до стратегії навчання, до використання педагогічних 
технологій, спрямованих на заохочення до набуття самостійних знань та здійснення 
наукових досліджень слухачами (курсантами); 

- своєчасних змін в навчальному процесі спеціалізованих вищих навчальних закладів, 
пов’язаних з подальшим розвитком як Збройних Сил та і безпосередньо нашого 
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Прикордонного відомства України; 
- здійснення комплексу організаційних та практичних заходів спрямованих 

проходження процедури ліцензування і акредитації відповідних напрямів підготовки та 
спеціальностей; 

- впровадження в систему професійної підготовки та підвищення кваліфікації всіх 
категорій персоналу дистанційної форми навчання; 

- всебічної реалізації основних вимог європейської кредитно-трансферної системи 
організації навчального процесу та її ключових документів, впровадження в навчальний 
процес інноваційних технологій навчання; 

- забезпечення повноцінного функціонування центрів мовної підготовки; 
- подальшого впровадження відомчих стандартів культури в навчальний процес, 

систему виховної роботи та повсякденне життя слухачів і курсантів вищих спеціалізованих 
вищих навчальних закладів; 

- продовження  наукових досліджень з реальних проблем національної безпеки, 
охорони кордону та управління службою, нарощування зусиль з підготовки науково-
педагогічних кадрів вищої кваліфікації; 

- планомірному нарощуванні навчально-матеріальної бази, удосконалені матеріального 
і інженерно-технічного забезпечення навчальних закладів. 

Особливо важливою формою науково-системної підготовки являється міжнародне 
співробітництво з Міжнародною правоохоронною академією («ELEA», м. Будапешт, 
Угорщина), Федеральним центром підготовки правоохоронних органів («FLETC», м. Глинко, 
Сполучені Штати Америки), Центром підготовки прикордонної служби в м. Кентжин, 
Польща та інші.  Також,  слід активізувати обмін науково-педагогічним складом з 
Національною Академією Оборони України, Національною академією Служби безпеки 
України, Національним університетом «Юридична академія України імені Ярослава 
Мудрого», Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. Особливо увага 
звертається на плідну співпрацю в цій сфері з Військовим інститутом Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка та його Науково-дослідним центром та 
Лінгвістичним науково-дослідним центром. 
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НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ РОБОТИ ОРГАНІВ 
ВІЙСЬКОВИХ СПОЛУЧЕНЬ 

 
У статті розглянуто необхідність впровадження наукової організації управлінської 

роботи в органах військових сполучень, що пов’язано з необхідністю пошуку шляхів якісного 
виконання управлінських задач у гранично короткі терміни. Запропоновані алгоритми 
управлінської діяльності, які можуть розробляються для роботи начальників і інших посадових 
осіб, а також шляхи найбільш ефективного використання часу, який відводиться на управління 
повсякденною діяльністю. 

Ключові слова: управління, алгоритм, управлінська діяльність. 
 
В статье рассмотрена необходимость внедрения научной организации управленческой 

работы в органах военных сообщений, что связано с необходимостью поиска путей 
качественного выполнения управленческих задач в ограничено короткие строки. Предложены 
алгоритмы управленческой деятельности, которые могут разрабатываться для начальников и 
других должностных лиц, а также пути наиболее эффективного использования времени, 
которое отводится на управление повседневной деятельностью. 

Ключевые слова: управление, алгоритм, управленческая деятельность. 
 
The article deals with the necessity of introduction of the scientific organization of administrative 

work for bodies of military messages that is connected with the necessity of search in the ways of 
qualitative performance of administrative problems in short times. Algorithms of the administrative 
activity which can be developed for chiefs and other officials, and also the way of the most  effective using 
of time which is taken away on management of daily activity are offered. 

Keywords: management, algorithm, administrative activity. 
 
Постановка проблеми. Характерною рисою процесу військового будівництва в 

Україні є його скерованість на створення європейської моделі Збройних Сил, яка акумулює в 
собі кращі ознаки сучасних армій, Збройних Сил демократичної держави, призначених до дій 
в реаліях ХХІ століття.  

Управлінську діяльність начальників органів військових сполучень у сучасних умовах 
варто розглядати як найважливішу ланку в розв’язанні задач організації усіх видів 
військових перевезень і управління ними, розробки вимог по підготуванню та використанню 
транспорту для потреб Міністерства оборони і здійснення контролю за їхнім виконанням. 
Успішне вирішення цих задач визначається низкою чинників, у тому числі і знанням 
керівниками органів військових сполучень теоретичних основ управління повсякденною 
діяльністю. 

Будь-яка суспільна праця, і зокрема управлінська, як різновид суспільної, повинна 
будуватися на наукових основах, бути науково організованою. 

Огляд останніх досліджень і публікацій. Наукова організація управлінської роботи – 
це процес внесення досягнень науки і практики в управлінську діяльність, забезпечення 
чіткої, злагодженої роботи різноманітних органів управління, їх підрозділів і окремих 
виконавців. 

Наукова організація управлінської роботи має на меті створити найкращі умови для 
максимального підвищення ефективності праці офіцерів органів управління, призвести всю 
систему управлінської діяльності у відповідність із сучасним рівнем науково-технічного 
прогресу [1]. 

Практика роботи органів військових сполучень показує, що найбільш  важливою 
проблемою, що постає перед начальниками служб в лінійних органах військових сполучень, 
є пошук шляхів якісного виконання управлінських задач у гранично короткі терміни.  
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Виклад основного матеріалу. На даний час вирішити проблему якісного виконання 
управлінських задач можливо тільки шляхом впровадження в повсякденну діяльність 
принципів наукової організації праці, основними з яких є: 

чіткий розподіл функцій між органами військових сполучень та всередині  них при 
дотриманні вимог спеціалізації посадових осіб, їх взаємозамінності; 

єдність стилю, форм, методів рішення задач на всіх рівнях взаємодіючих органів 
управління; 

всебічний облік фактору часу, цілеспрямованість і планомірність у роботі; 
постійний аналіз і наукове узагальнення досвіду роботи начальників служб військових 

сполучень, начальників військових сполучень і військових комендантів на видах транспорту, 
їх апаратів, освоєння ними наукових методів управління; 

широке використання в процесах управління засобів автоматизації і механізації. 
Впроваджуючи принципи наукової організації роботи, варто керуватися основними 

напрямками наукової організації управлінської роботи, у числі яких можуть бути: 
виховання в офіцерів сумлінного відношення до виконання своїх функціональних 

обов'язків;  
впровадження в роботу раціональних методів і прийомів; 
поліпшення облаштування робочих місць посадових осіб, особливо офіцерів;  
розробка обґрунтованих норм виконання основних операцій по управлінню;  
поліпшення умов роботи посадових осіб;  
удосконалення системи стимулювання праці управлінського персоналу та ін. 
Проте наукова організація управлінської роботи повинна розглядатися не тільки з 

позицій впровадження в роботу органів управління цих заходів. Важливо оцінити наслідки, 
ефект від цього впровадження. У зв'язку з цим  вибір заходів наукової організації 
управлінської роботи повинен здійснюватися шляхом детального вивчення змісту роботи 
посадових осіб. Вивчення та аналіз роботи окремих посадових осіб і в цілому органів 
управління дозволить об'єктивно оцінити досягнуте, корисне й у той же час побачити вузькі 
місця, що стримують оперативність у виконанні поставлених задач [2]. 

У роботі органів військових сполучень варто вирішувати питання наукової організації 
праці колективів (служби, управління, комендатури військових сполучень) і керівників цих 
колективів. 

Для організації роботи органа управління (служби, управління, комендатури військових 
сполучень) необхідно розрахувати всі робочі процеси, чітко визначити функціональні 
обов'язки і права кожного офіцера, що працює на тій або іншій ділянці управління, 
передбачити необхідну кількість особового складу і комплекс технічних засобів, установити 
час початку і закінчення роботи, визначити форму контролю, впровадити жорстку 
регламентацію управлінської діяльності. 

В умовах переходу до застосування засобів автоматизації в практику роботи органів 
військових сполучень на етапі передпроектного обстеження визначаються форми і методи 
наукової організації роботи посадових осіб для роботи на автоматизованому робочому місці. 
Це технологічні роботи,  порядок і послідовність вирішення задач на електронно-
обчислювальній машині, порядок діалогу з комп'ютером і ін. 

Вирішення цих питань представляє певну складність,  тому що на відміну від 
виробничих процесів, де мають місце типові операції, які повторюються, і чітка технологія їх 
виконання, управлінська діяльність характеризується слабкою регламентацією, наявністю 
нестандартних ситуацій. У різні періоди часу офіцери органів управління по-різному 
завантажені. 

Проте й у такій обстановці можлива наукова упорядкованість в роботі органу 
управління. 

Як відомо, робота штабів і інших органів управління, у тому числі й органів військових 
сполучень, представляє специфічну область діяльності. Робота управлінського апарата – це 
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насамперед праця розумова, пов’язана з одержанням, переробкою, передачею і 
використанням інформації, необхідної для прийняття рішень, розробки планів (наказів, 
директив), для організації контролю і виконання інших функцій. Тому в службовій 
діяльності офіцерів органів військових сполучень найбільшу трудомісткість і 
повторювальність займають ситуації, які пов’язані з прийняттям рішень і плануванням. 

Плануванню передує ретельне вивчення і з’ясування вимог керівних документів 
Міністерства оборони на новий навчальний рік, а також глибокий аналіз виконання заходів 
плану поточного року.  

Значну трудомісткість у службовій діяльності офіцерів органів військових сполучень 
займають питання планування військових перевезень. Ця робота потребує не тільки великих 
витрат часу, але і високої організованості, грамотності і досвіду, широкого застосування 
засобів автоматизації.  

Добре поставлена робота з планування сприяє раціональному використанню робочого 
часу,  повному виконанню запланованих заходів,  раціональному розподілу роботи між 
виконавцями і в остаточному підсумку дозволяє організувати роботу на науковій основі.  

При розробці планів спочатку в них вносяться заходи щодо планів старших 
начальників, у яких необхідно брати участь і, які потребують виконання і доповіді до 
визначеного терміна: враховується час, зайнятість щоденними поточними справами; 
визначається час,  необхідний для особистої підготовки до занять і навчань,  у яких посадові 
особи будуть брати участь;  виділяється час для контролю і перевірок,  для розробки 
документів, бесід із підлеглими та ін. 

Щодня, наприкінці робочого дня, корисно визначити, що зроблено з запланованого і 
відкоригувати план роботи наступного дня. 

Планування особистої роботи є необхідною та обов'язковою умовою. Важливо, щоб 
плани були реальні. Реальний план може служити підставою для визначення діяльності 
підлеглих та бути повсякденним керівництвом до дії. 

Практика роботи органів військових сполучень наполегливо диктує необхідність 
упорядкування особистих планів роботи на добу черговим офіцером комендатури або 
управління, особливо при недостатньому досвіді виконання таких чергувань. В 
упорядкуванні планів їм повинні допомагати їх безпосередні або прямі начальники. 

У роботі начальників і інших посадових осіб органів військових сполучень (у першу 
чергу чергових офіцерів, офіцерів, що організують навантаження або перевантаження 
військових ешелонів, що перевіряють військово-перевізні документи і витрати коштів) є 
комплекс типових управлінських функцій. Тому, організовуючи управлінську роботу, варто 
намагатися довести до повної або часткової алгоритмізації їхньої управлінської діяльності. 
Сутність її полягає в тому, що на основі завчасного узагальнення передового досвіду роботи 
посадових осіб здійснюється формалізований опис найбільш раціональних логічних правил і 
послідовності виконання специфічних управлінських операцій, необхідних для успішної і 
повної реалізації типових управлінських функцій на кожному етапі вирішення будь-якої 
поставленої задачі. У такому алгоритмі відображається заздалегідь підготовлена і старанно 
відкоригована на практиці програма, “що й у якій послідовності треба робити”. Водночас ця 
програма надає можливість творчого вирішення питань, “як потрібно робити”. 

Алгоритми управлінської діяльності можуть бути приватними та узагальненими. 
Приватні розробляються для посадових осіб і відображають специфічний порядок виконання 
окремої управлінської функції при вирішенні конкретної задачі. Узагальнені алгоритми 
показують в збільшеному вигляді програму дій начальника при здійсненні всіх 
управлінських функцій і операцій, необхідних для вирішення будь-якої поставленої задачі 
[3]. 

Варто підкреслити, що в наші дні в діяльності органів військових сполучень почав 
відігравати важливу, часом вирішальну роль чинник часу. 
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Боротьба за економію часу стала одним з основних критеріїв оцінки роботи посадових 
осіб органів військових сполучень і головною вимогою до їх підготовки.  Пошук шляхів 
найбільш ефективного використання часу, який відводиться на управління повсякденною 
діяльністю,  є складною проблемою.  Її вирішення значною мірою залежить від чіткої 
організації роботи всієї служби, кожного офіцера, від уміння вимагати максимальної віддачі 
при мінімальних витратах сил і часу, використовуючи принципи наукової організації праці. 

Навчати офіцерів військових сполучень мистецтву роботи в умовах гострого дефіциту 
часу – найважливіша задача керівників і вирішувати її треба в ході командирських занять, 
штабних тренувань, різноманітних навчань та інших заходів оперативно-тилової, бойової 
підготовки органів військових сполучень. 

Наукова організація управлінської роботи передбачає безупинний аналіз і наукове 
узагальнення досвіду роботи начальників управлінь, установ, відділів (відділень), окремих 
офіцерів. 

Висновки. Таким чином, шляхом наукової організації управлінської роботи в органах 
військових сполучень здійснюється правильний кадровий підбір; прояв ділових якостей 
начальника; виховання в себе і підлеглих уваги, пам'яті і мислення; вміла організація роботи 
з інформацією, із письмовими документами; ділові контакти з підлеглими і співробітниками 
транспортних органів; раціональне використання засобів зв’язку та автоматизації; уміння 
вести телефонні переговори; культура спілкування. 

Для служби військових сполучень наукова організація управлінської роботи має 
відображатися в необхідності більш тісної та продуктивної взаємодії з посадовими особами 
військ та транспортних органів, більш оперативного вирішення всіх питань підготовки 
шляхів сполучень і організації військових перевезень, вмілого витрачання грошових коштів 
кошторису Міністерства оборони, поліпшення організації праці і побуту офіцерів органів 
військових сполучень, забезпеченості органів управління служби сучасними зразками 
електронно-обчислювальної техніки та засобами автоматизованого управління. 
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УДК 913 (477.87) (036)                                                 к.соц.н, доц. Шандор Ф.Ф. (УжНУ) 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ  
 
Динаміка сучасного політичного життя висуває проблему відповідності нинішньої 

національно-політичної свідомості таким нагальним характеристикам політичного часу, як 
особливості виборчого процесу, переходу країни від президентсько-парламентської до 
парламентсько-президентської форми державного устрою, здійснення адміністративно-
територіальної реформи тощо. Постає перед Україною і низка непростих ментальних, 
духовних, світоглядних проблем. Серед них одна з найголовніших – формування реального 
громадянського суспільства. 

Ключові слова: національна політична свідомість, ідеологічні проблеми, реальне цивільне 
суспільство. 

 
Динамика современной политической жизни выдвигает проблему соответствия 

нынешнего национально-политического сознания таким настоятельным характеристикам 
политического времени, как особенности избирательного процесса, перехода страны от 
президентско-парламентской до парламентско-президентской формы государственного 
устройства, осуществление административно-территориальной реформы и т.п. Возникает 
перед Украиной и ряд непростых ментальных, духовных, мировоззренческих проблем. Среди них 
одна из главнейших - формирование реального гражданского общества. 

Ключевые слова: национальное политическое сознание, идеологические проблемы, реальное 
гражданское общество. 

 
The dynamics of modern political life raises a problem under the current national political 

consciousness as critical characteristics of political time as features of the electoral process, the country's 
transition from a presidential-parliamentary to parliamentary-presidential form of government, the 
implementation of administrative reform and more. Ukraine faces a number of challenging and mental, 
spiritual, philosophical problems. Among them one of the most important - of a real civil society. 

Keywords: national political consciousness, ideological problems, real civil society. 
 
Актуальність дослідження змісту та становлення (історичної генези) національної 

свідомості українського народу обумовлена потребами практики, насамперед, потребами 
самоусвідомлення нації в процесі розбудови незалежної держави, відродження культури, 
утвердження себе у світі як народу самодостатнього, конструктивного, творчого. 

Об’єктом пошукування є національна свідомість 
Мета: обґрунтувати і проаналізувати вітчизняні та зарубіжні дослідження національної 

свідомості у світлі сучасної соціально-філософської рефлексії 
Досягнення цієї мети вимагає вирішення таких завдань: 
- розглянути теоретико-методологічні засади дослідження національної свідомості у 

світлі сучасної соціально-філософської рефлексії 
Сутнісний зміст: здійснений теоретичний аналіз дослідження національної свідомості  
Методологічні засади та джерела дослідження: робота спирається на фундаментальні 

ідеї класиків світової філософської думки, на доробки вітчизняних та зарубіжних філософів 
присвячених соціально-філософській рефлексії 

Національна свідомість є усвідомленням нацією своєго єства – матеріального і 
духовного, буття в світі, способу існування, культури, мислення, почуттів та діяльності. Це 
усвідомлення, насамперед, державно-політичної, громадянсько-територіальної спільності, 
духовної єдності та історичної спорідненості, психологічної своєрідності та неповторності. В 
процесі формування національної свідомості осмислюються такі екзистенції буття, як 
спільність історичної долі, специфіка геополітичних, культурних, історичних, соціальних, 
моральних, релігійних і т.п. чинників, здійснюється само ідентифікація нації. 
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Як правило, дослідники розрізняють три рівні національної свідомості: 1) 
повсякденний рівень; 2) рівень історичного буття та поточної політики; 3) рівень 
ідеологічний. Перший з них складають думки, оцінки та судження побутового осмислення 
явищ, процесів та стосунків. Вони характеризуються безсистемністю, змінністю, високою 
емоційною завантаженістю, більшою мірою, бездоказовістю. Другий рівень є усвідомленням 
історичного образу нації, її генези, місця та ролі серед інших націй та народів світу. Третій 
рівень –  ідеологічний –  є рівнем теоретичного осмислення буття нації в світі,  рівнем само 
ідентифікації, насамперед, з позицій «національного інтересу», «національної безпеки», 
«перспектив національного розвитку» [1]. 

В часи існування Російської імперії національна свідомість всіх народів, за винятком 
російського, ототожнювалась з «націоналізмом», боротьба з яким визначалась коли б чи не 
як основний напрям державної політики. Практично такий же підхід продукувало партійне 
(КПРС) і державне керівництво колишнього СРСР. Націоналізм засуджували, з ним 
боролись, провідників національної свідомості нещадно переслідували і карали. Національна 
тематика була практично закритою як для побутового вжитку, так і для наукового розгляду 
[2]. Її аналіз здійснювався лише опозиційно налаштованими дослідниками, свідомими 
борцями за національне визнання і визволення. І лише з проголошенням незалежності 
України,  початком розбудови незалежної держави,  вона була окреслена як предмет 
наукового дослідження і практичного формування першочергової ваги і значення.  

В наші дні тією чи іншою мірою над цією проблематикою працювали такі автори,  як 
В.Андрущенко, Р.Арцишевський, М.Жулинський, В.Бабкін, В.Бех, Л.Губерський, 
С.Грабовський, В.Євтух, В.Жадько, І.Іванченко, В.Карташов, Г.Касьянов, В.Кремень, 
І.Кресіна, С.Кримський, І.Курас, Ю.Левенець, М.Лукашевич, О.Мироненко, М.Михальченко, 
Л.Нагорна, Л.Новохатько, М.Обушний, О.Онищенко, В.Панібудьласка, М.Панчук, 
С.Пролеєв, Ю.Римаренко,В.Скуратівський, Л.Сохань, М.Степико, О.Ткаченко, В.Чернець, 
В.Школьняк, Л.Шкляр, К.Шудря, Ю.Шемшученко Р.Чілачава та ін. дослідники. Особливу 
цінність у вивченні національної свідомості українців представляє видання, підготовлено 
авторським колективом під керівництвом В.Кременя,  Ю.Римаренка В.Чернеця та 
Ю.Шемшученка «Енциклопедія етнокультурознавства» (т. 1-6). Національна свідомість в 
ньому аналізується через призму розвитку культури, в контексті життєдіяльності української 
людини, етнокультурних змін, національного відродження, становлення української 
політичної нації [4].  

Разом з тим,  не зважаючи на досить помітний обсяг публікацій,  означену тему не 
можна вважати дослідженою у повному обсязі і глибині.  Існує низка проблем,  які ще не 
мають в літературі відповідної інтерпретації. До них, зокрема, відносяться 1) теоретико-
методологічні засади дослідження національної свідомості у світлі сучасної соціально-
філософської рефлексії (поняття „національної свідомості” як духовно-практичного 
феномену; „національна свідомість” як вид суспільної свідомості:основні підходи до 
визначення; національна ідея як стрижень національної свідомості; основні функції 
національної свідомості; 2) історична генеза національної свідомості населення України 
наприкінці XX ст. (історичні умови становлення національної свідомості українців; основні 
етапи історичної генези української національної свідомості; сучасний стан та перспективи 
розвитку української національної свідомості; 3) соціально-філософська інтерпретація 
структури національної свідомості (національна ідеологія, національна психологія, 
національна наука; форми національної свідомості: політична, правова, економічна, 
естетична, етична; емоційна складова національної свідомості людини; єдність розуму, 
почуття і волі в національній свідомості; 4) співвідношення національної свідомості і 
релігійної свідомості: суперечності раціонального та ірраціонального бачення світу як 
соціально-філософська проблема; 5) місце і роль національної ідеї як стрижня національної 
свідомості; 6) трансформаційна або модернізаційна парадигма національної свідомості як 
проблема національного історичного вибору; 7) модернізація консолідуючої і мобілізаційної 
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функцій національної свідомості як філософська і практична проблема та ін. Враховуючи 
актуальність і не достатню вивченість, автор обрав цю проблематику у якості предмета 
самостійного монографічного дослідження.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ У СТУДЕНТОВ 

 
У статті йдеться про складні життєві ситуації, з якими людина стикається.Проблеми 

все частіше не вдається вирішити в короткий час і звичним способом. Ці ситуації набувають 
кризового характеру. Тому перед психологічною наукою з особливою гостротою стоїть завдання 
пошуку шляхів подолання особистістю життєвих криз. 

Ключові слова копінг-поведінка, життєві кризи, системний аналіз, формування копінгу, 
внесок свідомості та несвідомого в копінг. 

 
В статье идет речь о сложных жизненных ситуациях, с которыми человек сталкивается. 

Проблемы все чаще не удается разрешить в короткое время и привычным способом. Эти 
ситуации приобретают кризисный характер. Поэтому перед психологической наукой с особой 
остротой стоит задача поиска путей преодоления личностью жизненных кризисов. 

Ключевые слова копинг-поведение, жизненные кризисы, системный анализ, формирование 
копинга, вклад сознания и бессознательного в копинг. 

 
The article deals with the difficult situations that a person faces, increasingly can not be resolved in 

a short time, and familiar way. These situations become crisis proportions. Therefore, before the 
psychological science with special urgency the task of finding ways to overcome the individual life crises. 

Keywords: coping behavior, life crises, system analysis, coping formation, contribution of 
consciousness and unconsciousness to coping. 

 
Постановка проблемы. Проблема преодоления личностью разнообразных 

критических и стрессовых ситуаций исследуется учеными в разных областях и является 
одной из самых актуальных в науке. Интерес к данной проблеме не угасает благодаря 
постоянным воздействиям различных факторов влияния на личность. Особую значимость 
имеет изучение психологических путей как фактора благополучной адаптации личности в 
современном мире.   

Формулировка целей статьи.  Сложные жизненные ситуации,  с которыми человек 
сталкивается, все чаще не удается разрешить в короткое время и привычным способом, то 
есть они сами приобретают кризисный характер. Поэтому перед психологической наукой с 
особой остротой стоит задача поиска путей преодоления личностью жизненных кризисов. 
Уже несколько десятилетий проблема копинг-поведения в условиях жизненных кризисов 
является предметом изучения в отечественной и зарубежной психологии. 

Изложение основного материала. В 1962 году Л. Мерфи впервые использовал термин 
«копинг» в контексте устремления человека решить определенную проблему, которая, с 
одной стороны, врожденная манера поведения (инстинкт, рефлекс), а с другой – 
приобретенная, дифференцированная форма поведения (сдержанность, владение собой, 
склонность к чему–либо). Л.Мерфи уже на начальной стадии изучения копинга внимание 
обратил на его связь с индивидуальными и типологическими особенностями человека, и его 
предыдущим опытом преодоления стрессовых ситуаций, также им было выделено два 
компонента копинг–механизма – когнитивный и поведенческий [1]. 

Термин “копинг” происходящий от английского “to cope” (т.е. преодолевать). С. К. 
Нартова–Бочавер отмечает, в психологии понятие «копинг» переводят как психологическое 
преодоление или совладающее, адаптивное поведение. Сущность понятия “копинг” 
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(совладание, преодоление) состоит в наиболее эффективной адаптации человека к 
требованиям экстремальной, трудной ситуации. “Coping behavior” (“поведение по 
преодолению”, “совладающее поведение”) это понятие используется для характеристики 
личностных способов поведения в разнообразных трудных ситуациях [2]. 

Копинг – это индивидуальный способ взаимодействия с ситуацией согласно ее 
собственной логике, психологическими возможностями и ее значимостью в человеческой 
жизни. Предназначение coping в психологии определяется тем, чтобы как можно лучше 
приспособить человека к стрессовой ситуации, при этом позволяя ему смягчить, или 
ослабить эти требования, попытаться избежать, или привыкнуть к ним и попытаться 
погасить напряженное действие ситуации. Главной задачей копинг – поддержание и 
обеспечение благосостояния личности, психического и физического здоровья. 

Во многих научных трудах было доказано, что наиболее хорошо преодолевают стресс и 
показывают более высокие значения душевного здоровья это те люди, которые чаще всего 
применяют адаптивные правила поведения. Было подтверждено, что депрессивные люди 
склонны не соблюдать указанные правила поведения, и они не способны активно 
воздействовать на контролируемые стрессоры. Ситуация которой дается неадекватная 
оценка соответственно приводит к неадекватным эмоциям, а также к нарушениям 
адаптивной реакции человека. Проведенные исследования копинга показали что люди, 
которые страдают неврозами, для них характерна сильная пассивность в разрешении 
проблем и конфликтов, также им свойственно менее адаптивное поведение, чем у здоровых 
людей. Например, у людей, которые страдают неврозами присутствует “подавление эмоций” 
(эмоциональная копинговая стратегия), “отрицание” (поведенческая копинговая стратегия) и 
“растерянность” (когнитивная копинговая стратегия) [3]. 

Выделяются две группы копинг–ресурсов, которые помогают индивиду справиться с 
жизненными трудностями: внешними (деньги, социальная поддержка, время, уровень жизни, 
образование и отсутствие стрессов, которые бывают в нашей жизни) и внутренними 
ресурсами совладания. Внутренние ресурсы – это личностные черты, которые создают 
возможность совладания со стрессом эффективными способами: самоэффективность, 
стойкость, оптимизм, субъективно воспринимаемый контроль над ситуацией. Эти ресурсы 
способствуют совладанию, позитивной самооценке, уверенности в себе, наличию 
необходимых социальных навыков, умению быстро восстанавливать душевные и физические 
силы после стрессовых ситуаций [3]. 

Совладание со стрессом является динамическим процессом, с помощью которого 
человек, в каких–то случаях использует одну форму совладания, например, защитные 
стратегии, а в каких–то прибегает к стратегиям решения проблемы при помощи изменения 
отношения «личность – окружающая среда» [4]. 

С. Фолькмани Р. Лазарус рассматривали совладание со стрессом как постоянно 
изменяющиеся поведенческие и когнитивные усилия, которые направлены на управление 
специфическими внутренними  или внешними требованиями, оценивающиеся с точки зрения 
соответствия ресурсам личности. Психологическое преодоление стресса определяется как 
поведенческие и когнитивные усилия личности, которые направлены на снижение действия 
стрессовых ситуаций. 

Особенно большую известность в психологической литературе получила, 
предложенная этими авторами, феноменологическая классификация копинговых ответов. 
Все многообразие копинг–стратегий, которые используют люди, они подразделяли на две 
группы: 

- действия (усилия), которые направлены на себя;  
- действия (усилия), которые направлены на окружающую среду [4]. 
Категория стратегий, которая направлена на себя, состоит в набольшей степени из 

интрапсихических и когнитивных способов совладания:  
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– поиск информации: визуализирование (воображение и представление), запоминание, 
сосредоточение внимания;  

– переоценка: замена или изменение оценок, сравнение с другими, нахождение 
нового значения (представления) сравнительно происходящих событий;  

– подавление информации: постепенное «исчезание» информации, поиск отвлекающих 
мыслей или занятий, отвлечение внимания;  

– смягчение: смягчающие способы поведения, которые нацелены на сглаживание 
эмоций, через когнитивные усилия (самоуспокаивание) или поведенческие 
(инструментальные) действия (эмоциональная разрядка при помощи употребления 
наркотика, психотропных веществ, курения, алкоголя, еды); 

 – самообвинение: «внутрикарательное» когнитивное поведение, говоря иными 
словами, это внутренняя активность, которая направлена на жалость к себе, самообвинение, 
самокритика;  

– экстрапунитивные реакции или обвинение других: проявление гнева, агрессивное 
обвинение обстоятельств или других людей;  

Вторая категория стратегий направленная на окружающую среду:  
– стратегии совладания в условиях, которые создают угрозу психологическому 

благополучию человека и неоднозначных ситуациях: инструментальное, активное 
воздействие на стрессор: попытки противостоять влиянию или влиять на другого человека; 
активное изучение (расследование) источника стресса (обращаясь за разъяснениями или 
подвергая сомнению); уклончивое поведение: удаление или уход от источника стресса; 
пассивное поведение: колебание, отставка (отказ от действий) или ожидание; 

 – стратегии совладания в ситуациях потери (потеря отношений) или неудачи: 
действия, которые направлены на предотвращение надвигающейся потери или неудачи 
(отказа); действия, которые направлены на переориентацию со значимых объектов, поиск 
источников эквивалентной замены (заместителя); пассивное поведение: ожидание, отставка 
или колебание;  

С. Фолькман и Р. Лазарус позднее классифицируют копинг–стратегии уже в 
соответствии с выделенными ими двумя основными функциями копинга:  

– копинг, «сфокусированный на проблеме», направленный на устранение стрессовой 
связи между средой и личностью;  

– копинг, «сфокусированный на эмоциях», направленный на управление 
эмоциональным стрессом.  

Потребность учета обеих функций С. Фолькман и Р. Лазарус обосновывают наличием 
когнитивного, поведенческого и эмоционального компонентов переживания стресса, 
образующие различные комбинации. 

Вместе с тем, С. Фолькман выделяет еще пассивное и активное совладающее 
поведение: пассивное копинг-поведение – это интрапсихические формы преодоления 
стресса, относящиеся к защитным механизмам, которые предназначены для снижения 
эмоционального напряжения прежде чем изменится ситуация; активное копинг-поведение – 
это такое поведение, которое направлено на избегание угрозы (отступление или борьба), или 
на ее устранение, оно предназначено для изменения стрессовой связи с социальной или 
физической средой [5]. 

Активная форма копинг-поведения – это целенаправленное  изменение или устранение 
стрессовой ситуации, а также ослабление стрессовой связи окружающей среды с личностью. 

Пассивное совладающее поведение – это интрапсихические способы преодоления 
стресса с применением разнообразных механизмов психологической защиты, которые 
направлены не на изменение стрессовой ситуации, а на уменьшение эмоционального 
напряжения. 
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Структура копинг–процесса: стрессовое воздействие – когнитивная оценка (восприятие 
события) – возникновение эмоции (нарушение гомеостаза) – выработка стратегии 
преодоления (копинг) – оценка результата действий (неуспешное / успешное совладание) [6]. 

Стресс появляется сразу же после когнитивной оценки стрессового события и его 
восприятия. В зависимости от того как будет оценена окружающая обстановка возникают 
соответствующие эмоции. Успешное совладание рассматривается как успешная адаптация. 
Когда поведение не приносит удовлетворяющего результата, тогда человек совершает 
другие попытки. 

Процесс формирования поведения и развитие юношей в основном зависит от 
личностных факторов влияния (например, отношение к сверстникам, отношение к себе как к 
личности, отношение к своему будущему, способность или неспособность выбрать карьеру, 
продлить свое образование и другое). 

Психологические механизмы или копинг–механизмы преодоления эмоционального 
стресса,  имеют очень важное значение для формирования более новых форм адаптации в 
юношеском возрасте. Они  определяют развитие различных вариантов поведения, которые 
приводят к дезадаптации или адаптации индивида. 

Трудная ситуация всегда характеризуется несоответствием между тем, что человек 
хочет сделать или достичь, и тем, что он может, оказавшись в данных обстоятельствах и 
располагая имеющимися у него собственными возможностями. Такое рассогласование 
препятствует достижению первоначально поставленной цели, что влечет за собой 
возникновение отрицательных эмоций, которые служат важным индикатором трудности той 
или иной ситуации для человека. Поэтому студенты, познавая и осваивая окружающий мир, 
но, еще не обладая достаточным опытом, непременно будут сталкиваться с чем – то новым, 
неизвестным, неожиданным для себя. Это потребует от них испытания собственных 
возможностей и способностей, что далеко не всегда может оказаться успешным и потому 
может послужить причиной для разочарований и стрессовых ситуаций. Любая трудная 
ситуация приводит к нарушению деятельности, сложившихся отношений, порождает 
отрицательные эмоции и переживания, вызывает дискомфорт, что при определенных 
условиях может иметь неблагоприятные последствия для развития личности. 

Копинг–стратегии являются результатом приобретенного опыта, в связи с этим имеет 
смысл последовательное и методически грамотное составление и проведение коррекционных 
работ, для формирования эффективного копинг–поведения у студентов. 

С целью исследования особенностей копинг–стратегий у студентов нами было 
проведено эмпирическое исследование, которое проходило в Жетысуском государственном 
университете им. И. Жансугурова. Исследование проходило в три этапа: 

1 этап – проведение констатирующего эксперимента, который предусматривает  
диагностику преобладающих копинг–стратегий у студентов. 

2 этап – формирующий эксперимент, где была проведена тренинг – программа 
формирования адекватных копинг–стратегий у студентов. 

3 этап – контрольный эксперимент, в ходе которого было проведено повторное 
психодиагностическое обследование студентов по выявлению преобладающих копинг–
стратегий. 

В процессе проведения у студентов констатирующего эксперимента преобладающими 
в основном являлись неадаптивные варианты копинг–стратегий. После проведения 
коррекционной работы, которая была разработана в виде тренинговой программы, 
количество неадаптивных методик уменьшилось, адаптивных же напротив, увеличилось, что 
свидетельствует об эффективности тренинговой программы в целях повышения процента 
адаптивных вариантов копинг–поведения. 

Выводы. В результате теоретического и експериментального исследования было 
доказано актуальность проблемы формирования копинг-поведения в ситуациях жизненного 
кризиса. Проведен теоретический анализ основных методологических подходов к изучению 
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копинга. На основании масштабного изучения данных теоретических и эмпирических 
исследований, их сравнения отмечен относительный дефицит работ, в которых 
разрабатывается целостное понимание и осмысление совладающего поведения индивида в 
ситуациях жизненных кризисов. Подчеркивается, что проблема совладания тесно связана с 
ведущими категориями психологии: личность, психологический стресс, жизненный кризис, 
сознание и неосознаваемые процессы, переживание, саморегуляция, взаимодействие 
индивида и среды.  

На основе полученных данных разработаны комплекс психокорекционных методов для 
эффективного совладания. Успешная эмпирическая верификация процесса формирования 
копинг-поведения доказывает, что приведенная концептуальная схема имеет широкие 
перспективы в отношении исследования различных психологических феноменов. 
Очерчиваются направления будущих системных исследований копинга. 
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УДК 378                                                                 к.пед.н., доц. Безносюк О.О.(ВІКНУ) 
 

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ 
 
У статті розглянуто історичні аспекти процесу підготовки офіцерів запасу від підготовки 

резерву командного складу з числа студентів на базі цивільних вищих і середніх спеціальних 
навчальних закладів запропонованих у 1925 році до початку 90-х років.  

Ключові слова: військові кафедри, офіцери запасу, резерв, студент. 
 
В статье рассмотрены исторические аспекты процесса подготовки офицеров запаса от 

подготовки резерва командного состава из числа студентов на базе гражданских высших и 
средних специальных учебных заведений предложенных в 1925 году до начала 90-х годов. 

Ключевые слова: военные кафедры, офицеры запаса, резерв, студент. 
 
The article reviews the historical aspects of the preparation of reserve officers training reserve 

officers of the number of students on the basis of civil higher and secondary specialized educational 
institutions proposed in 1925 to the early 90's. 

Keywords: military department, reserve officers, reserve student. 
 
Вступ та постановка завдання. Як багато десятиліть назад,  так і в сьогоднішні дні,  

будь-яка держава, піклуючись про свою безпеку і ведучи будівництво збройних сил, вирішує 
проблему їхньої чисельності на мирний і воєнний час. Очевидно, що ці параметри залежать 
від чисельності населення, розмірів території, географічного положення, економічних і 
мобілізаційних можливостей, оточення, військово-політичної обстановки у світі і регіоні, 
видів зовнішніх і внутрішніх погроз, амбіцій вождів і урядів і багатьох інших факторів. 
Очевидно і те,  що бойовий склад і бойові можливості армії воєнного часу повинні бути в 
кілька разів вище аналогічних величин армії мирного часу для успішного ведення війни або 
великого військового конфлікту. 

Отже, у випадку виникнення погрози війни, збройні сили мирного періоду необхідно 
доукомплектувати до штату; воєнного часу і заповнювати втрати в ході ведення війни, 
маючи заздалегідь підготовлений резерв військово-навчених громадян, здатних у 
найкоротший термін влитися у військові підрозділи і після короткої додаткової підготовки, а 
можливо і без неї,  успішно вести бойові дії в складі свого підрозділу.  Такий резерв 
створюється як з числа громадян, що пройшли військову службу і звільнених у запас, так і з 
числа громадян, що не служили в армії, але спеціально мали вишкіл того чи іншого рівня по 
одній з військово-облікових спеціальностей (ВОС). 

У цьому ряді особливе місце займає підготовка інженерно-технічного і командного 
складу для первинних офіцерських посад, тому що серед звільнених у запас офіцерів - 
кандидатів на первинні посади у воєнний час практично немає. Завдання підготовки офіцерів 
запасу на посаді командирів взводів, начальників розрахунків і ним рівних у даний час 
вирішують, в основному, військові кафедри (факультети,  військові інститути) ВНЗ. 

Здійснювати підготовку резерву командного складу з числа студентів на базі цивільних 
вищих і середніх спеціальних навчальних закладів запропонував у 1925 році радянський 
полководець і військовий теоретик М.В. Фрунзе, знаходячись на посаді Народного комісара 
по військових і морських справах СРСР: «... наша мета: поставити справу так, щоб кожен 
цивільний ВНЗ, що закінчив, уже був підготовлений до ролі командира по найбільш близькій 
даному ВНЗ спеціальності і потребував лише в невеликій практичній підготовці» . 

Постановою Центрального Виконавчого Комітету (ЦВК) і Ради Народних Комісарів 
(СНК) від 20 серпня 1926 року у ВНЗ і технікумах був уведений вищий допризовний вишкіл 
студентів (ВДВС). Успішне освоєння курсу ВДВС прирівнювалося до закінчення дивізіонної 
(полковий) школи відповідного роду військ і випускники ВНЗ і технікумів при заклику в 
ряди Збройних Сил призначалися на посаді молодшого начальницького складу (по 



 

 
275 

сучасному — сержантського), а що побажали надійти на навчання у військові училища, 
зараховувалися в них без іспитів . 

Слід зазначити, що до 1926 року вишкіл студентів ВНЗ існував, але вона велася за його 
межами, не була частиною загальною навчальною програмою ВНЗ і проводилася на 
території прилеглих військових частин. Студенти займалися допризовною підготовкою 
разом з іншими допризовниками, часто малограмотними, найчастіше ухилялися від занять і 
іспитів. Високий інтелектуальний потенціал, яким володіли студенти, а також знання, рівень 
їхньої кваліфікації залишалися незатребуваними: на заняттях у військових частинах 
студентів, як і інших юнаків, готували до служби як червоноармійців, тобто осіб рядового 
складу. Це було технічно незручно для усіх: для ВНЗ, частин і організаторів такого навчання 
в державному масштабі. 

Введений в 1926 році вищий вишкіл,  хоча фактично вищим не був,  але проводився в 
стінах ВНЗ, був включений в загальну навчальну програму і дозволяв використовувати 
рівень підготовки студентів значно ефективніше: після належної підготовки під 
керівництвом військових викладачів вони могли стати висококваліфікованими командними 
кадрами . 

Зміст вищого допризовного вишколу визначалося декретом від 13 грудня 1926 року 
«Про порядок проходження учнями ВНЗ вищого допризовного вишколу і про відбування 
ними по закінченню ВНЗ дійсної військової служби». Ця підготовка складалася з 
теоретичного курсу військової справи, досліджуваного в зимовий період протягом чотирьох 
навчальних курсів і з двомісячної літньої практики в період спеціальних табірних зборів 
(табзбір), при цьому до вишколу залучалися не тільки юнаки, але і дівчата. 

Теоретична підготовка була розрахована на 180 годин - по 52 години на 1, 2 і 3 курсах і 
24 години на 4 курсі. 

Програма містила в собі такі дисципліни, як: 
тактика; 
топографія; 
військова адміністрація; 
статути Червоної армії; 
матеріальна частина; 
спеціальні дисципліни (у залежності від профілю ВНЗ). 
Основними видами занять були: 
лекції; 
бесіди; 
лабораторні роботи; 
показні заняття; 
практичні заняття . 
Прообразами військових кафедр стали так називані військові кабінети. 
За час військового навчання студенти були зобов'язані пройти літні двомісячні збори у 

військових таборах при тих військових частинах, що відповідали профілеві військової 
спеціальності студентів. Метою зборів було прищеплювання студентам практичних навичок 
володіння зброєю і військовою технікою в обсязі рівня підготовки звичайного 
червоноармійця [1]. 

Зовсім новим явищем у житті ВНЗ було те, що для керівництва ВДВС були призначені 
військові керівники з числа кадрових військовослужбовців — досвідчених командирів і 
начальників Червоної армії. Вони входили до складу академічних органів ВНЗ, брали участь 
у роботі правління і деканатів із правом дорадчого голосу з усіх питань, зв'язаним з 
організацією і проведенням занять по вишколі. 

Варто підкреслити,  що ВДВС була розділом ВНЗ навчальної програми,  була 
обов'язковою дисципліною для всіх які навчаються у ВНЗ і відхилення від вишколу 
приводило до відрахування з ВНЗ . Таке положення зберігалося до 1930 року. 
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У серпні 1930 року був прийнятий новий Закон про обов'язкову військову службу, по 
якому в університетах, інститутах і технікумах замість вищого допризовного вишколу 
студентів уводилася вища позавійськова підготовка (ВПП). Це було обумовлено тим, що на 
підставі чотирирічного досвіду ВДВС був зроблений висновок про можливості підготовки з 
числа студентів ВНЗ середніх командирів запасу (тобто молодших офіцерів). 

Відповідно до цього Закону, ВПП вважалася дійсною військовою службою і заміняла 
термінову службу в армії. Подібне рішення дозволило в передвоєнне десятиліття підготувати 
велика кількість командних кадрів запасу. З уведенням ВПП на базі військових кабінетів 
ВНЗ були створені військові кафедри в складі окремих циклів по видах підготовки 
(політична,  тактична,  технічна та інші),  а на вишкіл,  у залежності від специфіки ВНЗ і 
військової спеціальності, передбачалося від 450 до 580 годин теоретичних занять у ВНЗ і 
проводився 3 — 4-х місячний табірний збір при військовій частині відповідного профілю. 
При цьому, як правило, у гуманітарних ВНЗ установлювалися загальновійськові 
спеціальності військового навчання, а в технічних — військово-технічні (артилерійська, 
танкова, автомобільна та інші), близькі спеціальностям основного цивільної освіти. При 
проходженні теоретичного курсу програми вишколу пріоритет віддавався розвиткові тим, які 
навчають, практичних навичок, що закріплювалися в ході табірних зборів. Перший 20-
денний навчальний збір організовувався до початку занять у ВНЗ і проходив у формі курсу 
молодого бійця. Після першого року військового навчання, коли освоювалися основи 
військової справи, проводився двомісячний табірний збір у літню пору, після проходження 
якого студенти вважалися підготовленими до рівня молодших командирів (командирів 
екіпажів, розрахунків, відділень). Протягом двох наступного років здійснювалася підготовка 
командирів середньої ланки (до рівня командирів взводів). Закінчувалося навчання 
підсумковим табірним збором і випускним екзаменом з вишколу . 

Таким чином, з 1926 по 1930 роки в складі ВНЗ працювали кабінети вишколу, а з числа 
студентів готували молодших командирів (тобто по сучасній термінології — сержантський 
склад), а не офіцерів запасу. 

Однак у цей період ВНЗ і відповідні структури військового відомства придбали досвід 
спільної роботи з навчання студентів, що дозволило з 1931 року створити військові кафедри і 
приступити до підготовки середнього командного начальницького складу запасу, тобто 
офіцерів запасу. 

Поступово у ВНЗ склалися міцні військово-педагогічні колективи, що складаються, як 
правило, з офіцерів з вищою освітою і бойовим досвідом, створювалася сучасна матеріально-
технічна база. Система вишколу студентів стала органічно доповнювати мережа військово-
навчальних закладів .  Ця система працювала до 1939  року,  поки в зв'язку зі збільшенням 
кількості військових училищ і підвищенням вимог до військово-професійної підготовки 
командних кадрів уряд СРСР не прийняв рішення про перехід у ВНЗ і технікумах від вищої 
позавійськової підготовки до первинного військового навчання студентів з метою їхньої 
підготовки до дійсної військової служби (як рядових) терміном на 1 рік після закінчення ВНЗ 
(Закон СРСР про загальний військовий обов'язок від 1 вересня 1939 р.), що збереглося до 
1944 року. 

У ході війни в зв'язку з нестачею командних кадрів середньої ланки СНК СРСР 13  
квітня 1944 року прийняв Постанову, відповідно до якого в ряді цивільних ВНЗ знову 
уводилася військова і військово-морська підготовка офіцерів запасу.  Студенти,  що не мали 
офіцерського звання, займалися в обов'язковому порядку, починаючи з 1 курсу, проходячи 
табірний збір на 2 і 4 курсах по 210-вартовий і 200-вартовий програмі відповідно. При цьому 
державний випускний екзамен з вишколу був передбачений по закінченню 4 курси [2, с.111-
112]. 

З прийняттям Закону СРСР про загальний військовий обов'язок 1967 р., вишкіл 
офіцерів запасу вводився в якості обов'язкової майже у всіх ВНЗ країни. Причому, цей Закон 



 

 
277 

уперше передбачав призов офіцерів запасу на військову службу в мирний час терміном на 2-
3 року, і це положення, закріплене вже новими нормативними актами. 

З 1967 року і дотепер для усіх військово-облікових спеціальностей зберігається 
кількість годин, виділених на військове навчання студентів ВНЗ по програмах підготовки 
офіцерів запасу :  450  годин – теоретичний курс у ВНЗ; 144 години – практичний курс у 
період проведення 30-денного табірного збору у військах. Навантаження не змінилося і при 
підготовці офіцерів запасу збройних сил України. 

Дійсною кузнею резерву офіцерських кадрів військові кафедри стали в 60-80-і роки, 
коли для проходження військової служби, на офіцерських посадах призивалося до 30% їхніх 
випускників. Вивіреність і стабільність програм вишколу, шефство ведучих військових ВНЗ 
над родинними військовими кафедрами, систематична перепідготовка і підвищення 
кваліфікації викладацького складу на академічних курсах і під час стажувань у військах і на 
підприємствах промисловості, централізоване матеріально-технічне забезпечення 
навчального процесу – усе це дозволяло військовим кафедрам підтримувати якість 
військового навчання студентів на досить високому рівні . 

Таким чином,  що існувала до моменту розпаду СРСР система підготовки офіцерів 
запасу з числа студентів ВНЗ у цілому заповнювала потреби армії в резерві і кадрах 
офіцерського складу. Військовими кафедрами 497 цивільних ВНЗ щорічно випускалося 
порядку 170 тисяч офіцерів запасу практично по всім командним, інженерно-технічним і 
адміністративним спеціальностям. Протягом 70 років в основі вишколу студентів лежав 
кількісний принцип, що забезпечує навчання масового резерву офіцерських кадрів на 
випадок війни. В умовах політичного і військового протистояння двох світових систем такий 
підхід, видимо, був виправданий і багато в чому сприяв мирному існуванню країни в 
післявоєнний період . 

З початку 90-х років система вишколу студентів переживає глибоку кризу. 
По-перше, у зв'язку з загальним скороченням Збройних Сил, практично припинився 

заклик офіцерів запасу у війська, що давав їм можливість придбати необхідний армійський 
досвід.  Система для оцінки наслідків спроб реформування в цій області військової освіти,  
приведемо результати соціологічних досліджень, що охопили більш 5 тисяч студентів деяких 
ВНЗ. Анкетування показало, що мотиви, що вплинули на прийняття ними рішення пройти 
курс вишколу в період навчання у ВНЗ, такі: 

можливість не бути покликаним на термінову службу – 53,6%; 
можливість прикласти отримані знання в майбутньому – 25,5%; 
розширення кругозору – 16,4%; 
романтика військової служби – 3,5%; 
інші мотиви – 1,1%. 
Як бачимо, майже в половини опитаних студентів, що прийшли на військові кафедри, 

мотивація військового навчання досить прозаїчна — можливість не бути покликаним на 
термінову службу. Природно, що після прийняття зазначеної законодавчої ініціативи різко 
збільшилося число студентів, що побажали розірвати контракти про військове навчання в 
однобічному порядку протягом останнього навчального року. Наприклад, у більшості 
київських ВНЗ кожен третій студент вирішила перервати вишкіл . 

В Україні на початку 90-х років  існували одне відділення та 73 військові кафедри 
цивільних ВНЗ, [3 , с.1–2]. Щорічний випуск становив понад 25 тис. офіцерів запасу. 

Підготовка офіцерів запасу, що здійснювалася з урахуванням потреб Радянського 
Союзу, не задовольняла ЗС України. Крім того, ВОС, з яких готували офіцерів запасу, 
зазвичай не відповідали профілю та спеціальностям, з яких готували фахівців із вищою 
освітою у відповідних цивільних ВНЗ.  

Надмірна кількість офіцерів запасу, що їх готували цивільні ВНЗ України, не 
охоплювала всього необхідного спектра спеціальностей і не відповідала вимогам часу. Тому 
постали такі нагальні проблеми, як структурна та організаційно-штатна перебудова системи 
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підготовки офіцерів запасу, скорочення цієї системи, формування нового переліку 
спеціальностей, організація підготовки офіцерів запасу зі спеціальностей, з яких в Україні 
підготовка не проводилася, вдосконалення нормативних та організаційно-методичних засад 
навчання. Важливими чинниками таких змін мала стати позиція керівників цивільних ВНЗ та 
ставлення до цього процесу студентів. Особливо суперечливими виявилися структурні зміни. 

За часів СРСР питання про доцільність наявності військової кафедри в цивільному ВНЗ 
вирішувалося в Міноборони з огляду на потреби в мобілізаційних ресурсах.  Тому в період 
перебудови 1985–1991 рр., коли мало місце суттєве скорочення ЗС, окремі керівники ВНЗ 
намагалися позбутися військової підготовки студентів. Одразу після проголошення 
незалежності України дехто був налаштований на демілітаризацію молодої держави. У 
середовищі освітян висловлювалися думки щодо скасування військової підготовки. Було 
навіть видано розпорядження про винесення військової підготовки студентів за межі 
навчального плану. Стимул для існування військових кафедр з'явився лише тоді, коли 
військову підготовку, згідно з ухваленим Верховною Радою України Законом "Про загальний 
військовий обов'язок і військову службу" від 25 березня 1992 р., почали зараховувати 
студентам як строкову військову службу [4]. 

Відтоді переважна більшість абітурієнтів-юнаків прагне вступити до тих вищих 
навчальних закладів,  що мають у своєму складі військові кафедри.  Дехто з керівників 
освітніх закладів, що таких кафедр не мали, почали ініціювати їх відкриття.  

На території України існували й середні загальноосвітні навчальні заклади військової 
орієнтації, що готували кандидатів до військових навчальних закладів, зокрема – Київське 
суворовське військове училище, Криворізька та Львівська спеціальні школи-інтернати з 
посиленою військово-фізичною підготовкою. Вони теж підлягали як організаційному, так і 
змістовому реформуванню з урахуванням змін у політичній, економічній та соціальній 
ситуації в нашій країні. 

Висновок. Отже, на території України існувала досить розрізнена мережа військових 
навчальних закладів, що, з одного боку, мало сприяти створенню нової системи військової 
освіти,  а з іншого –  було джерелом значних проблем щодо її трансформації відповідно до 
реальних потреб та можливостей ЗС України. Крім того, були відсутні органи управління 
підготовкою військових фахівців, спроможні у стислі терміни організувати та всебічно 
забезпечити кадрове поповнення ЗС офіцерським складом. Тогочасні нормативно-правова 
база, навчально-методичні документи та матеріали не відповідали новим підходам до 
підготовки спеціалістів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів згідно з ухваленим на той час 
(1991) Законом України "Про освіту" [5]. 
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СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ЯК ОБ’ЄКТИ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ДИДАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ МВС 

УКРАЇНИ  
 

У статті розглядаються питання щодо особливостей структури педагогічної системи у 
міліцейському навчальному закладі. Автор доводить, що головна відмінність педагогічної 
системи такого типу полягає в тому, що активізація її мобільності з метою вдосконалення, 
модернізації навчально-виховного процесу, його інтенсифікації, корекції дидактичних завдань 
можлива і найбільш ефективна на рівні її внутрішньої системної організації.  

Ключові слова: педагогічна система, навчальний процес, модульна технологія навчання, 
курсанти навчального закладу МВС України.  

 
В статье рассматриваются вопросы особенностей структуры педагогической системы в 

милицейском учебном заведении. Автор доказывает, что главная особенность педагогической 
системы такого типа состоит в том, что активизации ее мобильности с целью 
усовершенствования, модернизации учебно-воспитательного процесса, его интенсификации, 
коррекции дидактических заданий возможна и наиболее эффективна на уровне ее внутренней 
системной организации.  

Ключевые слова: педагогическая система, учебный процесс, модульная технология 
обучения, курсанты учебного заведения МВД Украины. 

 
In the article the questions of features of structure of pedagogical system in militia educational 

institution are considered. The author proves that the main feature of pedagogical system of this kind 
consists that activization of its mobility for the purpose of improvement, modernization of teaching and 
educational process, its intensification, correction of didactic tasks is possible and most effective at the 
level of its internal system organization. 

Keywords: pedagogical system, educational process, modular technology of training, cadets of the 
Ministry of Internal Affairs educational institution of Ukraine. 

 
Системи, в яких представлені основні аспекти життєдіяльності людського суспільства, 

сходні за своєю суттю, що обумовлено цінностями, покладеними в їх основу. Але при цьому, 
що закономірно, є й відмінності. Головна з них полягає в тому, що кожна з них розвивається 
в своєму темпі і ритмі, обумовленому її цілями і завданнями.  

Суть проблеми полягає в тому, що нерідко, як доводить практика роботи, 
функціонування всієї системи і її структурних компонентів в цілому збалансовано по рівнях 
організації, а між рівнями спостерігається дисонанс, що ускладнює процес реалізації 
дидактичних завдань навчального процесу.  

Означена проблема має зв'язок з важливими завданнями науково-теоретичного і 
практичного характеру, обумовленими приєднанням України до Болонського процесу і, як 
наслідок, необхідністю розвитку та удосконалення моделі організації навчального процесу в 
навчальному закладі МВС України на засадах кредитно-модульної системи. 

Спираючись на результати аналізу останніх досліджень і публікацій в контексті 
визначеної проблеми, можна стверджувати, що педагогічна система, як і будь яка система 
взагалі має певні рівні своєї організації [9, 10], зокрема такі: 

- перший: педагогічна система - держава; 
- другий: педагогічна система – громадянське суспільство; 
- третій: внутрішня системна організація. 
Кожне дидактичне завдання педагогічної системи у процесі свого вирішення проходить 

всі три рівні організації, і на кожному з них вирішується свій специфічний аспект цього 
завдання. Тобто, є очевидною наявність логічно обумовленого взаємозв’язку, що не потребує 
особливого доведення.  Але,  кожен з цих рівнів має свій режим і динаміку функціонування 
педагогічної системи. Найбільш мобільним представляється третій рівень організації.  
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Основними компонентами першого рівня є, в першу чергу, державні стандарти вищої 
освіти, освітньо-професійні програми, освітньо-кваліфікаційні характеристики, навчальні 
плани, програми, що є обов’язковим нормативним атрибутом функціонування педагогічної 
системи на цьому рівні управління  [5, 8]. Зазначені компоненти працюють і взаємодіють у 
процесі управління педагогічною системою, її регулювання, забезпечення і контролю. У 
цьому випадку педагогічна система виступає в ролі субсистеми по відношенню до держави і 
тому є очевидним, що мета, завдання, характер і напрями її діяльності ініційовані ззовні і 
знаходяться під контролем системи більш високого порядку. 

Другий рівень організації педагогічної системи побудовано на засадах партнерства і 
співробітництва з громадянським суспільством на взаємовигідних умовах. До основних форм 
організації взаємодії можна віднести спільні заходи виховного характеру,  спрямовані на 
формування у навчального контингенту необхідних суспільству якостей, наприклад, 
толерантного ставлення працівників правоохоронних органів до населення. Це актуально у 
зв’язку із змінами методів оцінки ефективності роботи міліції українським суспільством. 
Адже, незважаючи на невисокі показники довіри, міліція входить у трійку інститутів влади, 
яким пересічні громадяни України довіряють найбільше, першість тримають церква  та 
Збройні сили. За результатами анкетування 15 тисяч громадян з усіх регіонів України, 
проведеного фахівцями Харківського інституту соціальних досліджень,  у 2012 році про 
готовність допомагати правоохоронцям у боротьбі зі злочинністю заявили 28% анкетованих; 
близько 35% співпрацюватимуть за умови безпеки для них та близьких [2]. Крім того, 
поширеною формою організації взаємодій є шефська робота, яка спрямована, головним 
чином, на підтримку та забезпечення процесів життєдіяльності системи у необхідних і 
вигідних для обох учасників напрямах. Наприклад, правова освіта населення, яка 
проводиться суб’єктами та об’єктами педагогічної системи на громадських засадах. Для 
громадянського суспільства це корисно, оскільки сприяє підвищенню правової культури 
населення, для навчального закладу тим, що майбутні правознавці проходять додаткову 
практику, результатом якої є зростання професійного рівня. Значну роль у формування 
професійного світогляду майбутніх фахівців відіграють різного роду ветеранські організації, 
особливо це актуально для майбутніх офіцерів.  Є і багато інших форм взаємовигідного 
партнерства двох систем: громадянського суспільства і навчального закладу [1, 7]. 

Третій рівень – внутрішня системна організація - побудований і функціонує за рахунок 
власних ресурсів. Але особливістю його є те, що саме на цьому рівні відбуваються найбільш 
оперативні і мобільні процеси, пов’язані з реалізацією практичних завдань першого і 
взаємообумовлених проектів другого рівня організації [3]. 

До основних структурних компонентів педагогічної системи можна віднести такі: 
- стандарти освіти; 
- цілі професійної освіти; 
- завдання; 
- зміст освіти; 
- організаційна структура; 
- об’єкти; 
- суб’єкти; 
- предмет навчання; 
- об’єкт навчання; 
- інтелектуальний потенціал навчального контингенту; 
- науково-педагогічний потенціал; 
- результати функціонування системи; 
Кожен із зазначених компонентів функціонує на всіх трьох рівнях організації 

педагогічної системи, але при цьому вони одночасно тяжіють кожний до свого рівня. 
Мається на увазі,  що для кожного компонента є свій рівень,  на якому він реалізується 
найбільш повно. Таким чином, всі компоненти можуть бути розподілені на три групи, в 
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залежності від того, на якому з них вони найбільш повно реалізуються. При цьому, слід мати 
на увазі, що практично всі компоненти працюють в маргінальному режимі – як на всіх 
рівнях, так і на міжрівневих позиціях. Справа лише в тому, на якому рівні і на якому 
компоненті можна поставити необхідний акцент. Так, наприклад, рівень реалізації 
державних стандартів не викликає сумнівів – перший і самий вищий, але він задіяний у 
процесах на всіх рівнях,  де він,  зберігаючи стратегічну мету,  сприяє реалізації супутніх 
цілей. Так само й інший компонент, наприклад, науково-педагогічний потенціал системи [12, 
15]. Зрозуміло, що це є предметом турботи навчального закладу, але і він задіяний на інших 
рівнях організації системи. Зокрема, на першому, оскільки педагог готується за існуючими 
державними стандартами, які мають розвиватися з випередженням загального культурного 
розвитку всього суспільства. У противному випадку суспільство буде працювати завжди з 
відставанням, на минулі завдання і цілі.  

Іншим форматом поділу компонентів на групи є їхня потенційна спроможність 
якнайповніше сприяти реалізації дидактичних завдань, у даному випадку – дидактичних 
завдань підготовки спеціалістів у вищому військовому навчальному закладі [16]. 
Дослідження, проведені у цьому напрямі та практичний досвід організації життєдіяльності 
педагогічної системи дозволяють зробити висновок, що такими компонентами є: 

- науково-педагогічний потенціал; 
- інтелектуальний потенціал навчального контингенту; 
- організаційна структура; 
- зміст освіти; 
- цілі; 
- завдання. 
Мова йде про те, як на рівні навчального закладу, без змін основних параметрів 

першого рівня організації педагогічної системи за допомогою певної групи структурних 
компонентів можна ефективно вирішувати дидактичні завдання. Пояснюються це тим, що 
зміни в суспільстві відбуваються значно динамічніше, ніж на першому рівні і доводиться 
вирішувати дидактичні завдання,  які ще не мають необхідної нормативної підтримки.  
Прикладом може слугувати перехід до кредитно-модульної системи організації навчального 
процесу у вищому навчальному закладі [4,  6,  13,  14].  І подібних завдань може бути ще в 
перспективі чимало. Для цього й треба розумітися на цій проблемі, знати свої ресурси, їх 
можливості.  

На сьогодні невирішеною частиною загальної проблеми представляється 
недостатньо розроблений механізм трансформації результатів функціонування педагогічної 
системи з третього рівня на другий і перший.  Це важливо через те,  що й досі відсутні 
загальні дидактичні засади адаптації системи навчання у вищій міліцейській школі до 
європейських стандартів, що набуло гостроти й актуальності після підписання Україною 
Болонської декларації.  

Основними цілями цієї статті є: визначення рівнів функціонування педагогічної 
системи; визначення основних структурних компонентів системи на кожному рівні її 
організації; виявлення групи структурних компонентів та обґрунтування їх потенційної 
спроможності найбільш повно реалізувати дидактичні завдання, обумовлені переходом до 
кредитно-модульної системи організації навчально-виховного процесу.  

Найбільш актуальним для вищої міліцейської освіти на сьогодні представляється 
дидактичне завдання у контексті співіснування та співвідношення двох систем організації 
навчального процесу: класичної традиційної і кредитно-модульної. Суть дидактичного 
завдання у цьому контексті полягає в тому,  щоб створити таку навчальну модель,  
орієнтовану на світові та європейські параметри, яка б не тільки зберегла кращі риси 
традиційної системи, а й дозволила б розвивати їх далі вже в умовах кредитно-модульної 
системи. Водночас потрібно враховувати те, що нова система за своїми основними 
параметрами буде вступати в конфлікт з традиційною: остання  побудована з урахуванням 
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особливостей статутно організованої життєдіяльності навчального контингенту, а модульна 
технологія навчання потребує більшої свободи і демократичності. 

Організаційна структура педагогічної системи, точніше - педагогічного процесу, є 
основним компонентом у вирішенні цього дидактичного завдання. Цей компонент 
складається з двох частин: базової і варіативної. Базова частина представляє собою 
регламентовану статутом діяльність, яка є обов’язковою і не може змінюватися у довільному 
режимі. Зміст, характер і спрямованість варіативної частини базується на засадах 
внутрішньої організації навчального закладу. Саме в цій частині структурного компоненту і 
закладена можливість реалізації позитивного потенціалу кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу.  

У Національній академії внутрішніх справ на основі керівних документів Міністерства 
світи і науки, молоді та спорту України та Міністерства внутрішніх справ України щодо 
запровадження модульної технології навчання було розроблено відповідне «Положення про 
організацію навчального процесу в Національній академії внутрішніх справ», яке значною 
мірою полегшило процес переходу на нові організаційні засади навчання курсантів [11].  

У результаті впровадження зазначеного положення довелося вийти на оригінальну 
модель організації навчального процесу з основними параметрами кредитно-модульної 
системи. Визначилися основні організаційні та методичні позиції, за якими відбулися зміни в 
організації навчальної діяльності курсантів навчального закладу МВС України, що 
відповідно позначилося на цілях та завданнях навчання. Нерадикально, але в деяких 
моментах суттєво. В першу чергу там, де було внесено корективи до технології 
відпрацювання навчального матеріалу за новою схемою, системи контролю, форм і методів 
організації самостійної роботи курсантів та індивідуальної роботи з викладачами.  

Цілеспрямовано проводилася робота з такими структурними компонентами як науково-
педагогічний потенціал та інтелектуальний потенціал навчального контингенту. 
Особливістю цього процесу було те, що стратегічна лінія у модернізації системи була і 
залишається орієнтованою не на спрощення базових алгоритмів навчання, а на підвищення 
результативності і якості освіти при збереженні основних параметрів кредитно-модульної 
системи. З науково-педагогічним персоналом запроваджено постійно діючий науково-
методичний семінар, проведення відкритих занять на засадах кредитно-модульної системи в 
рамках роботи школи педагогічної майстерності. Вченою радою та ректоратом академії було 
запроваджено спеціальну систему підготовки викладачів до практичної навчальної 
діяльності в умовах модульної технології навчання. Навчально-методичним центром академії 
започатковано нову технологію розрахунку навчального навантаження викладачів з огляду 
на збільшення часу індивідуальної роботи викладача з курсантами. 

Відносно покращення інтелектуального потенціалу навчального контингенту, то і цей 
компонент має позитивну перспективу реалізації. Робота проводиться в двох аспектах. 
Перший – це робота в аудиторіях та індивідуально з використанням діяльнісного підходу у 
навчанні, що дозволяє найбільш повно розкритися розумовим здібностям курсантів. 
Найбільш ефективним виявився метод проекту. Інший аспект – це підвищення вимог до 
абітурієнтів під час їх відбору,  підготовки та прийому до навчального закладу.  Робота з 
майбутніми курсантами починається за рік-два до вступу.  Протягом цього часу формується 
образ майбутньої діяльності, відбувається адаптація абітурієнтів до умов, вимог і специфіки 
навчання в навчальному закладі МВС України.  

Висновок. Педагогічна система розвивається одночасно разом з іншими соціальними 
системами. В процесі цього спільного розвитку, через різні темпи і динаміку змін основних 
параметрів систем, виникають потреби вносити корективи в розвиток і функціонування 
педагогічної системи. Так приєднання України до Болонського процесу поставило вищу 
міліцейську школу перед необхідністю удосконалення моделі організації навчального 
процесу. Результати науково-теоретичних дослідів і практика дають підстави говорити про 
те, що оперативне вирішення цього дидактичного завдання представляється можливим на 
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третьому рівні організації педагогічної системи за рахунок таких структурних компонентів, 
як науково-педагогічний потенціал, інтелектуальний потенціал навчального контингенту, 
зміст навчання, цілі і завдання, але передусім за допомогою організаційної структури самої 
педагогічної системи, яка значною мірою регулюється внутрішніми ресурсами управління і 
забезпечення.  

Перспективним в плані наукового розвитку є й залишається робота над розвитком 
та удосконаленням моделі організації навчального процесу у вищому  міліцейському 
навчальному закладі за кредитно-модульною системою. Особливість цього завдання полягає 
в тому, що результативність і ефективність його вирішення прямо залежить від того, як буде 
злагоджено функціонування педагогічної системи одночасно на всіх її трьох рівнях. 
Враховуючи ієрархічність рівневої організації системи можна припустити, що результати 
роботи структурних компонентів внутрішньої системної організації (третій рівень) будуть 
покладені в основу функціонування всієї системи. Отже кінцевий результат на першому рівні 
організації педагогічної системи залежатиме від вихідного результату на третьому рівні.  
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УДК 37.035.7(477)                             к.пед.н., доц. Возняк А.Б. (ДДПУ ім. Івана Франка) 
 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ 
ОСОБИСТОСТІ 

 
У статті йдеться про умови формування ціннісних орієнтацій особистості, про те, що 

виникнення нових цінностей та девальвація попередніх торкнулися молоді  більшою мірою, ніж 
будь-якої іншої вікової групи та про те, що проблема соціокультурних цінностей молоді, їх зміст 
та динаміка залишається актуальною незалежно від того, про який період соціального розвитку 
йдеться мова. 

Ключові слова:особистість, молодь,цінність. 
 
В статье идет речь об условиях формирования ценностных ориентаций личности, о том, 

что возникновение новых ценностей и девальвация предыдущих коснулись молодёжи в большей 
степени, чем любой другой возрастной группы и о том, что проблема социокультурных 
ценностей молодежи, их содержание и динамика остается актуальной независимо от того, о 
каком периоде социального развития идет речь.  

Ключевые слова: личность, молодежь, ценность. 
 
The article deals with the terms of forming of the personality’s valued orientations, that the origin 

of new values and devaluation of the previous ones  touched the youth in a greater degree, than any other 
age group and that the problem of sociocultural values of young people, their maintenance and dynamics, 
remains actual in regardless of that what period of social development is spoken about. 

Keywords: personality, young people, value. 
 
Вступ. В умовах становлення нового ринку праці особливу значущість набуває 

виховання відповідальної, ініціативної, творчої особистості, котра спроможна реалізувати 
власні життєві перспективи. На розв’язання цих завдань спрямовані важливі державні 
документи – Закон України „Про освіту”, Національна доктрина розвитку освіти України, 
Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української 
державності,  в яких робиться наголос на тому,  що успішна самореалізація молодої людини 
можлива лише за наявності її особистої системи цінностей, котра має бути адекватною 
мінливим умовам сьогодення. Це актуалізує проблему дослідження структури, 
закономірностей і механізмів впливу для досягнення людиною її життєвих цілей. Суспільні 
перетворення, що відбуваються в Україні під впливом соціально-економічних перетворень, 
призвели до зміни багатьох педагогічних орієнтирів. 

Виклад основного матеріалу. Проблема соціокультурних цінностей молоді, їх зміст та 
динаміка залишається актуальною незалежно від того, про який період соціального розвитку 
йдеться мова.  Ця проблема набуває особливої гостроти в умовах соціально-економічної та 
духовно-культурної кризи українського суспільства, котра виникла в перехідний період і 
супроводжується переоцінкою цінностей. 

Виникнення нових цінностей та девальвація попередніх торкнулися молоді  більшою 
мірою, ніж будь-якої іншої вікової групи. Однією із головних функцій любого соціуму є 
забезпечення механізмів соціальної наступності та підтримки цілісності суспільного 
організму. Переоцінка цінностей завжди відбувається на фоні зниження соціального 
імунітету та таїть в собі різноманітну загрозу для нормального життя людини та суспільства. 
Особливу значущість тут набувають процеси,  що захоплюють ціннісну свідомість молодих 
людей, тому що, саме вони є майбутнім суспільства, виражають як його можливості, так і 
проблеми. 

Зміни, які відбуваються в сучасному українському суспільстві супроводжуються 
формуванням нової ціннісної свідомості,  поєднуючи в собі найкращі вітчизняні традиції 
духовності та гуманізму з новим мисленням, обумовленої процесами глобалізації, охопивши 
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економічну, політико-правову, інформаційно-технологічну, культурно-побутову сфери 
соціального життя. 

Особливого значення у зв’язку з цим набувають дослідження динаміки системи освіти 
та виховання, які відіграють ключову роль у соціокультурному становленні сучасної 
української молоді. Вивчення оціночної динаміки молоді у соціокультурній сфері, що 
передбачає виявлення головних факторів, які визначають цей процес та створює умови для 
ефективного прогнозування різних соціальних змін, а також управляючи ними. 

Соціокультурна динаміка є предметом дослідження багатьох наук,  таких як соціальна 
філософія, аксіологія, етика, соціальна психологія та педагогіка. Однак, всі ці науки повинні 
спиратися на емпіричний матеріал та кваліфіковані соціологічні інтерпретації. Таким чином, 
дослідження соціокультурної динаміки української молоді, її духовно-культурних цінностей 
має як безсумнівну самостійну цінність,  так і допомагає поглибленню змісту всіх вище 
перерахованих наук. 

Формування особистості, її ціннісних орієнтацій відбувається насамперед у роки 
учнівства. Саме тому сучасна педагогічна наука[1, 2, 3] поставила перед навчальними 
закладами певні завдання – приділяти більше уваги розвитку особистості учнів, поважати їх 
та вивчати їх індивідуальні особливості, виявляти та створювати умови, котрі забезпечують 
становлення творчих особливостей кожного конкретного учня та формування його соціально 
значимих ціннісних орієнтацій. 

Однак, як зазначають деякі дослідники[3, 4, 5] та показує практичний досвід, 
сьогоднішня школа з цими завданнями не справляється. 

Розширились сфери, котрі впливають на формування ціннісних орієнтацій учнів та 
молоді взагалі: проблеми війни та миру, освоєння космосу та Світового океану, вплив 
соціального середовища, розвиток техніки та виробництва, зміни у ставленні до освіти та 
культури. 

У результаті аналізу педагогічної наукової літератури можна виділити педагогічні та 
соціальні умови, котрі суттєво впливають на формування ціннісних орієнтацій молоді[6, 7, 
8]. 

До соціальних умов відносять: 
1) інфраструктуру сьогоднішньої освіти, котра представляє собою велику кількість 

промислових підприємств; 
2) екологічну ситуацію, котра відрізняється високою ступінню забруднення води та 

повітря; 
3) історико-культурні та національні традиції, котрі представляють культурні 

інтереси та цінності багатьох народів та народностей, що проживають на території нашої 
країни; 

4) особливості формування бюджету; 
5) низьку платіжну здатність населення; 
6) політику у галузі плати за навчання; 
7) демографічні особливості. 
Соціальні умови тісно пов’язані та визначають педагогічні умови формування 

ціннісних орієнтацій молоді.  
Аналіз наукової педагогічної літератури дає змогу виділити наступні педагогічні 

умови: 
1) наступність у навчанні та вихованні; 
2) розвиток художнього сприйняття, образного мислення, мовної культури; 
3) послідовний підхід до педагогічного процесу; 
4) включення у педагогічний процес інтелектуальної, вольової та дієво-практичної 

сфери особистості; 
5) характер направленості особистості через цілі та якості особистості як цінності; 
6) виокремлення молоддю ціннісного змісту у навколишньому середовищі. 
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Охарактеризуємо перераховані вище педагогічні умови. 
Наступність – важлива педагогічна умова формування ціннісних орієнтацій молоді. 
Ми спираємось на існуюче у науці визначення наступності як зв’язку між явищами у 

процесі розвитку у природі, суспільстві та пізнанні, коли нове, змінюючи старе, зберігає 
деякі його елементи. У суспільстві означає передачу та засвоєння соціальних та культурних 
цінностей від покоління до покоління. Означає також всю сукупність дій традицій. 

Наступність – необхідний атрибут розвитку духовної культури суспільства. Проблема 
наступності та неперервності освіти вивчалась у працях багатьох філософів та 
педагогів[6, 9]. 

Наступність у освіті та вихованні поглиблює та закріплює відповідальне ставлення до 
навчання, праці, професіоналізму, пізнання, творчості, традицій та людей, що оточують 
молодь. 

Важливою педагогічною умовою формування ціннісних орієнтацій молоді є характер 
направленості особистості через цілі та якості особистості як цінності. 

В основі функціонування ціннісних орієнтацій є ціннісний підхід, згідно з яким усі 
явища, що оточують нас (у тому числі поступки людей) – цінності, тобто відображаються у 
свідомості особистості з точки зору їх можливостей задовольняти їх потреби та інтереси. 
Тому формування особистості у процесі виховання та навчання можна розглядати як 
інтеоризацію суспільних цінностей, перетворення їх у систему особистих цінностей, на які 
індивід орієнтується у своїй діяльності. 

Проблема існування загальнолюдських цінностей дуже складна та дискусійна. Згідно 
теорії Л.Гумільова[10],  їх немає,  так як  для цього необхідне об’єднання усього людства в 
один-єдиний гіперетнос. Реальна практика показала, що входження у чужий етнос завжди 
передбачає відмову від своєї особистої етнічної домінанти, заміну її на систему цінностей 
нового суперетносу. 

На думку В.Швиркова, різні релігії та філософські системи також не дають підстав для 
існування „загальнолюдських цінностей”[11]. Він пропонує космічне обґрунтування 
загальнолюдських цінностей, вважаючи головною ознакою людського розуму збереження 
інформації про еволюцію всесвіту. 

Рівень сформованості ціннісних орієнтацій молоді можна визначити за такими 
критеріями[5, 8, 9]: 1) ступінь сформованості ієрархічної структури ціннісних орієнтацій, що 
визначається варіативністю оцінок при визначенні значимості тієї чи іншої цінності; 2) 
змістовий бік ієрархічної структури ціннісних орієнтацій, що визначається величиною рангу, 
отриманого тією чи іншою цінністю. У залежності від конкретних цінностей, котрі входять у 
ієрархію ціннісних орієнтацій молоді; їх співвідношення, ступеня більшої чи меншої їх 
переваги відносно інших ми визначаємо, на які цілі життя направлена діяльність особистості 
і які засоби вона вважає обирає для їх досягнення. 

Користуючись даними критеріями, формулюємо чотири рівня особистісного розвитку – 
системно-ціннісний, мотивований, емотивно-фрагментарний, розмитий. Ці рівні показують 
різну ступінь ціннісного ставлення особистості до світу, а врахування направленості 
особистості через цілі та якості особистості як цінності можна поставити однією із 
педагогічних умов формування ціннісних орієнтацій молоді. 

Виокремлення молоддю ціннісного змісту у навколишньому середовищі, - наступна 
педагогічна умова формування ціннісних орієнтацій молоді. 

Підставою для такого визначення є – об’єктивно-змістовий бік цінності (молода 
людина надасть перевагу тій дійсності, яка їй більш близька та значима); виявлялись 
показники, значимі для характеристики типу цінності (реально-практичне функціонування, 
навчальна діяльність, цінність ставлення до себе, спілкування, пізнавальна діяльність). 

Завдяки такій типології цінностей можна виокремити ціннісний зміст, який виділяє 
молодь у навколишньому середовищі та педагогічно адекватно реагувати на нього. 

Врахування індивідуально-типологічних особливостей молоді – наступна педагогічна 
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умова формування ціннісних орієнтацій молоді. Л.Виготський підкреслював, що середовище 
є саме тією умовою здійснення діяльності людини, у ході котрої відбувається оволодіння 
суспільно –історичним досвідом,  світом культури.  Це та умова,  без котрої,  як і без 
індивідуально-типологічних особливостей, неможливий складний процес формування 
ціннісних орієнтацій молоді[12]. 

Висновок. Отже, є нагальна необхідність у активному спрямуванні зусиль 
громадськості на вивчення різноманітних виховних впливів на молодь у сфері вільного від 
навчання часу; залучення молоді до соціокультурної діяльності; нейтралізацію негативного 
впливу сьогоденних суперечностей; створення ситуацій, коли особистий розвиток індивіда 
буде виступати регулятором поведінки й вияву кращих якостей молодої людини. 

У зв’язку з тим, що темпи соціально-політичних і соціально-економічних змін у 
суспільстві випереджають темпи зміни поколінь, сучасна молодь змушена значно частіше, 
ніж їхні батьки, змінювати свої ціннісні орієнтації, накреслювати нові перспективи 
життєдіяльності. Значущість виховної роботи з формування соціокультурних цінностей 
зростає, коли молода людина має визначитися у професійному майбутньому, у своїх 
ціннісних орієнтаціях та життєвих планах. 
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УДК 159; 378.126                                                                  к.пед.н. Грибок О.П. (КНУ) 
 

ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ: 
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 
У статті  проводиться спроба відповісти на запитання: “Що таке педагогічна творчість 

викладача вищої школи?”, розглянувши цей феномен в аспекті педагогічної психології. Зроблена 
спроба дослідження творчої (креативної) особистості з урахуванням її індивідуально-
психологічних властивостей. 

Ключові слова: викладач, навчальна діяльність, професійна діяльність, педагогічна 
творчість, психологія творчості , професіоналізм.  

 
В статье проводится попытка ответить на вопрос: “Что такое педагогическое 

творчество преподавателя высшей школы? ” рассмотрев этот феномен в аспекте 
педагогической психологии. Сделана попытка исследования творческой (креативной) личности 
с учетом ее индивидуально-психологических качеств. 

Ключевые слова: преподаватель, учебная деятельность, профессиональная деятельность, 
педагогическое творчество, психология творчества, профессионализм. 

 
The article makes an attempt to answer the question: "What is the creative competence of the 

higher school teacher?" in terms of pedagogical psychology. An attempt is made to research the creative 
person including its individual psychological characteristics. 

Keywords: teacher, training activities, professional activities, creative competence, professionalism. 
 
Вступ та постановка завдання. Залучення України до нових європейських процесів, 

економічна, культурна та освітня інтеграція до Європейського Союзу сприяє підтриманню 
високого статусу вітчизняної освіти і науки. Реалізація національною системою вищої освіти 
ідей Болонського процесу є умовою входження України до єдиної Європейської системи 
вищої освіти.  Освіта в Україні має відповідати сучасним вимогам до її якості.  Повинен 
здійснюватись перехід від традиційної моделі освіти (основаної на послідовному засвоєнні 
певного обєму знань протягом обмеженого часу) до творчо орієнтованої освіти (неперервної, 
гнучкої, конкурентноспроможної). 

Сьогодні проблема творчої діяльності викладача вищої школи є вкрай важливою. 
Актуальність проблеми зумовлено потребою вищої школи у висококваліфікованих і творчих 
викладачах, професіоналах своєї справи, які могли б творчо здійснювати інноваційне 
навчання відповідно до останніх вимог Ради Європи.  

Аналіз літератури свідчить про те, що багато вітчизняних та зарубіжних вчених 
досліджували різноманітні проблеми, які пов’язані з педагогічною творчістю викладача 
вищого навчального закладу (ВНЗ). Так, наприклад, українські вчені С. Д. Максименко, К. С. 
Максименко, М.В. Папуча досліджували феномен творчості психології особистості в ракурсі 
прогнозування розвитку особистості і життєвого шляху людини [4], В. О. Моляко вивчав 
проблему творчого практичного мислення [5;6], П. А. М’ясоїд розглядав особливості творчої 
діяльності в контексті урахування аспектів його ґенези та розвитку [7], М. В. Савчин 
досліджував творчу (креативну) особистість з урахуванням індивідуально-психологічних 
властивостей особистості [12], Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук аналізували 
творчість професіоналів як феномен когнітивної сфери особистості [8], О. Д. Сафін і Н. Ю. 
Малій досліджували феномен креативності в контексті творчості у професійній діяльності 
[13], російські вчені Я. О. Пономарев, І. Н. Семенова, С. Ю. Степанова розробляли проблеми 
психології творчості (загальної, диференційної та прикладної) [10], О. В. Тутолмін вивчав 
педагогічні проблеми становлення і розвитку педагогічної творчості вчителя [14], 
американські дослідники Ф. Джексон, Е. Торренс, І. Фостер вивчали проблеми креативності 
як сукупності тих особливостей психіки, що забезпечують продуктивні перетворення в 
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діяльності особистості; британський дослідник David Minton аналізував наріжні проблеми 
навчання у вищій школі й особливості педагогічної творчої майстерності викладачів ВНЗ. 

Але питання щодо педагогічної творчості викладача сучасного вищого навчального 
закладу потребують подальшого дослідження. Саме з’ясуванню цього аспекту присвячено 
нашу статтю. Тому метою статті є спроба відповісти на запитання: “Що таке педагогічна 
творчість викладача вищої школи?”, розглянувши цей феномен в аспекті педагогічної 
психології.  

Сучасний викладач ВНЗ повинен бути творчим (креативним) у своїй діяльності, 
спілкуючись із навчальною групою в цілому, а також з кожним окремим її членом. Проблема 
розвитку різнобічно розвиненої творчої особистості  була ї є складною та найважливішою 
педагогічною проблемою. Складність її полягає в тому, що вона потребує пошуку джерел 
розвитку творчого мислення, механізму творчої діяльності, співставлення в цьому процесі 
біологічного й соціального, обєктивного й субєктивного, індивідуального й суспільного. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розпочнемо вивчення проблеми 
дослідження з аналізу поняття “творчість” розглянемо погляди вітчизняних і зарубіжних 
вчених щодо цієї проблематики та охарактеризуємо сучасну особистість викладача вищої 
школи із належним рівнем сформованості творчої компетентності.  

У філософському словнику знаходимо таке визначення терміну “творчість” – це 
продуктивна діяльність за мірками свободи й оновлення. Як окремий різновид діяльності 
творчість характеризується продукуванням нових результатів [15, с.630].  

У психологічній енциклопедії подано значення терміну “творчість” таким чином:  
 - свідома діяльність людини, спрямована на створення продуктів матеріальної і 

духовної культури, що мають суспільно-історичну цінність;  
 - теоретична та практична діяльність людини, яка зумовлює одержання об’єктивно 

нових результатів [9, с.352]. 
Розуміння творчості як інноваційного процесу започаткував Платон, який визначив її 

як перетворення небуття в буття. Аристотель розкрив відносність критерію нового й ефект 
передування будь-якій творчості умов її здійснення. Трактування творчості на ґрунті 
раціоналізму розвинув І.Кант і Г.Гегель, які пов’язували творчість із діалектикою 
необхідності та свободи. 

Психологія творчості бере свій початок від рубежу XIX–XX століть. На сьогодні немає 
єдиної думки щодо сутності феноменів “креативність” і “творчість”, а також щодо 
механізмів цих соціально-психічних явищ. Але слід зауважити, що проблема креативності у 
психології та суміжних науках стала однією з найважливіших [13,с.173]. Психологія 
виокремлює особистісний і процесуальний аспекти творчості. Певні закономірності та 
чинники становлення особистості творчості педагога знайшли своє відображення в роботах 
учених  – представників креативної психології, у тому числі Д. Мак-Миллана, Є. Торренса, І. 
Тостера та ін. 

Творчість вчені розглядають як системне явище, певну сукупність взаємопов’язаних 
елементів, до яких відносять здібності, творчий процес, ступінь індивідуального розвитку 
саме творчих здібностей, певні якості особистості (саме ці якості і забезпечують успіх 
творчої діяльності, яку, до речі, можна стимулювати та спрямовувати).  

Творча (креативна) особистість, за М. В. Савчиним, здатна бачити і відчувати проблеми 
там, де більшість не бачить, відкласти знайдене рішення та шукати нове. Така особистість, на 
думку вченого, є терплячою до невизначеності, вона прагне бути оригінальною [12, с.207]. Їй 
притаманні інформованість, ґрунтовні знання. Творча особистість надзвичайно працьовита, 
самокритична, для неї характерний низький рівень соціального конформізму. У процесі 
творчої діяльності особистість визначає для себе цілі і критерії досягнення. У творчої 
особистості поєднані внутрішня потреба творити, розуміння суті справи, знання та вміння й 
обдарованість. 
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Аналіз літературних джерел надав нам  можливість дійти висновків про те,  що 
педагогічна творчість викладача ВНЗ – це: 

- складна інтегративна якість особистості викладача, яка зумовлює готовність 
здійснювати педагогічну діяльність. Це не окремі знання і вміння та не їх сукупність це 
якість, що надає можливість здійснювати діяльність цілком;  

- сукупність здібностей, якостей і властивостей викладача, необхідних для успішної 
професійної діяльності в умовах ВНЗ; 

- особистісні можливості викладача, його кваліфікація (знання та педагогічний досвід), 
що надає можливість брати участь в розробці певного кола рішень або вирішувати 
педагогічні завдання завдяки наявності певних знань і вмінь. 

Для викладачів із високим рівнем сформованості педагогічної творчості характерним 
є : 

- специфічний характер пізнання, що ґрунтується на ускладненому наслідуванні, 
здатності кардинально змінювати настанову інтелекту (якщо вона неефективна) при 
вирішенні педагогічних проблем; 

- евристичні вміння, які є передумовою виникнення нових ідей; 
- стиль роботи (здатність концентрувати увагу, вибіркове ставлення до проблем, висока 

енергійність).  
Досить цікавою є думка М. В. Савчина про те, що “інтелектуальна обдарованість – 

необхідна, але недостатня умова творчої активності”. Найважливіші компоненти, які 
потрібні для творчої діяльності,  – чутливість до проблем, незалежність у складних ситуаціях 
[12, с.208]. Заслуговує на увагу думка вченого також про те, що процес творчого 
інтелектуального пошуку вимагає мужності. Інакше, на думку М. С. Савчина, особистість 
може зупинитися на півдорозі до результату. Творчій особистості доводиться переживати 
особливе психічне напруження. 

Творчих людей характеризують самостійність суджень, упевненість у собі, здатність 
бачити в труднощах нові можливості, ризикувати, сміливість, наполегливість, самоповага. 
Творча особистість здатна відкласти задоволення, вона терпляча до невизначених ситуацій. 
Їй притаманні високий ступінь відокремленості й особистої автономії, інфернальний локус 
контролю, схильність до ризику, високий рівень прагнення виконувати завдання якнайкраще 
[12, с.209].  

Відповідно до загальної концепції творчості російських дослідників Я.О. Пономарева, 
І.Н. Семенова, С. Ю. Степанова, творчістю в широкому значенні слова є будь-яка взаємодія, 
яка веде до розвитку. Отже, творчість – це механізм розвитку. На їх думку, саме творчість є 
необхідною умовою розвитку матерії,  утворення її нових форм,  разом із виникненням якої 
змінюються і самі форми творчості. Вчені підкреслюють, що “творчість людини – це лише 
одна з таких форм” [10]. Шлях становлення та розвитку педагогічної творчості викладача 
ВНЗ є довготривалим.  

Творчість розвивається на основі системної цілісності самого педагогічного процесу, а 
також залежить від ефективності процесу формування та розвитку цього феномену. На рівні 
всього навчального закладу саме системний підхід надає можливість інтегрувати всю 
навчально-виховну діяльність ВНЗ як цілісну, взаємопов’язану систему, що спрямована на 
гармонійне становлення і розвиток професійної компетентності кожного окремого викладача 
в цілому та творчої компетентності (яка є складовою професійної компетентності) зокрема.  

Творчий викладач здійснює педагогічне спілкування на науковій основі. Для нього це 
пов’язано з необхідністю опанування сукупності наукових знань про те, як навчати, чого 
навчати саме так, щоб навчання було ефективним для кожного члена навчальної групи. Це 
передбачає науковий підхід до змісту навчання.  У творчого викладача кожне заняття 
побудовано творчо, на засадах розвиваючого навчання, що сприяє розвитку у суб’єктів 
навчання, умінь аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, систематизації, класифікації, 
визначення причинно-наслідкових зв’язків і залежностей фактів та явищ, а також їх 
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логічного структурування, використання елементів дослідження, пошуку, визначення 
основного і другорядного. Крім того, для такого заняття є характерною багатоваріантність 
форм навчальної діяльності та методів її організації, прийомів реалізації його мети, що надає 
широкі можливості для здійснення індивідуального підходу в навчанні і вихованні.  

Структурними компонентами творчої особистості педагога вищої школи є 
спрямованість, професіоналізм, індивідуально-психологічні властивості та здібності. Кожен 
викладач вищої школи повинен прагнути бути викладачем-іноватором. Творчий викладач  – 
це викладач-іноватор, який реалізуючись у педагогічній діяльності, обов’язково включається 
в креативний процес, що актуалізується в креативному результаті. Цей результат 
виражається не тільки в матеріальних і духовних цінностях, але й в особистісних змінах при 
створенні не лише суб’єктивно, але й об’єктивно нового продукту. Ураховуючи це, можна 
припустити, що інноваційна діяльність утворює триступеневу структуру, основою якої є 
рефлексія, тобто осмислення особистістю  власне пошуково-творчої діяльності, креативно-
перетворююча діяльність і співтворчість.  

На навчальному занятті викладач вирішує цілу низку педагогічних завдань. На нашу 
думку, основною проблемою, що постає перед викладачем на цьому етапі, є маловивчена 
проблема управління процесом навчання (проблема зворотного зв’язку, корекції навчального 
процесу). Для успішного поточного аналізу викладачу необхідні знання психологічних 
особливостей управління процесом навчання, до якого залучаються безпосередньо всі члени 
навчальної групи.  На нашу думку,  надзвичайно важливо для викладача,  який є керівником 
навчального процесу, бути відвертим та чітко усвідомлювати, що саме він хоче отримати як 
зворотний зв’язок від тих, кого навчає.  

Необхідно зазначити, що одним із шляхів удосконалення навчальної діяльності є 
оптимальне поєднання різних форм роботи на занятті. Це залежить від індивідуальних 
особливостей тих, хто навчається, і бажання викладача надати можливість усім членам 
навчальної групи працювати відповідно до своїх здібностей, інтересів, нахилів. Викладач 
повинен бути готовим до цілісного бачення суб’єктів навчання, забезпечувати їх системний 
розвиток. 

Ефективна навчальна діяльність викладача досягається за рахунок ретельної підготовки 
до занять, відповідальності, турботи (піклування), максимальної уваги до суб’єктів навчання 
та творчості.  Творчість означає ризикувати:  це погляд на педагогічні проблеми по-новому,  
виконання професійних педагогічних завдань по-іншому, нетрадиційно. Викладач працює 
творчо, коли він виявляє ініціативу більше, ніж тільки відповідає за певну професійну 
ділянку. Вирішення проблем само по собі є творчою діяльністю.  

У кінцевому результаті це допоможе ефективно досягти кінцевої мети навчання в 
процесі виконання професійних завдань. Механізм творчості – сукупність інструментів, що 
здійснюють певні рухи, генерують думки, почуття, уяву і психомоторику для збирання, 
оброблення інформації або виконання дій, за допомогою яких робляться відкриття, винаходи 
та нові художні образи [3, c.108]. 

Креативність викладача є сукупністю тих особливостей психіки, які забезпечують 
продуктивні перетворення в діяльності особистості. Креативність як компонент системи 
саморегуляції, що відображає її динаміку, розвивається в різноманітних механізмах 
саморегуляції. Креативний викладач має потребу в пошуково-перетворювальній діяльності, 
намагається подолати стереотипи поведінкового акту, одноманітності у викладацькій 
діяльності. Розвиваючись у процесі діяльності і поєднуючись із провідними мотивами, 
креативність функціонально закріплюється в структурі особистості викладача та виражається 
(за умови успішної реалізації) як здібність до продуктивної зміни і створення якісно нового, 
визначаючи тим самим творчий стиль самої діяльності. З одного боку, креативність 
реалізується в процесі творчості й є його мотиваційною основою (як суб’єктивна 
детермінанта творчості), а з іншого – вона розвивається і формується залежно від 
особливостей та умов її перебігу (як об’єктивна детермінанта творчого процесу). Але треба 
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зауважити, що, як необхідний елемент суб’єктивної детермінації процесу творчості, 
креативність не завжди виявляється в творчій продуктивності: у продуктивності реалізується 
не лише креативність, але й зміни самої діяльності під впливом об’єктивних умов. 
Я.О. Пономарев, І.Н. Семенов, С.Ю. Степанов розмежовують поняття “продуктивність” і 
“креативність”. На думку вчених, продуктивність – це результат, а креативність – 
детермінанта творчого процесу [10, с.133].  

Досліджуючи педагогічну творчість викладачів ВНЗ, слід також звернути увагу на  
особистісні кореляти креативності. Розглянемо їх детальніше: 

- сприйняття. Для креативної особистості є характерною яскрава саморегуляція 
сприйняття, спрямованість на вирішення будь-якої проблеми [10, с.134], яка може бути 
довготривалою і стійкою. У цьому контексті звертаємо увагу на здібність сприймати 
недоречності; здібність сприймати комплексно, синтетично, помічаючи основне, суттєве, 
уміння бачити потенційне, те, що не виявилося; уміння сприймати самостійно та 
неупереджено; 

- пам’ять. На думку вчених, креативні особистості мають значний запас знань, які 
визначаються спрямованістю інтересів. Такі особистості легко визначають основне і швидко 
забувають другорядне [10, с.135]; 

- мислення. Мислення креативних особистостей відрізняється швидкістю, 
оригінальністю. Швидкість можна трактувати як багатство та різноманітність ідей, асоціацій, 
встановлення різноманітних зв’язків категорій (кількість яких береться за критерій 
швидкості). Під гнучкістю мислення розуміється здібність швидко переходити від одного 
поняття або способу вирішення до іншого. Під оригінальністю мислення ми розуміємо 
незвичайність, дотепність та унікальність. Для креативних особистостей характерним є так 
зване “дивергентне” мислення, тобто відкрите, конструктивне, схильне до узагальнення 
явищ, здатне виходити за межі однієї категорії, те, яке бачить в об’єктах багатогранність 
функцій і значень; 

- рефлексія. Рефлексивне ставлення викладача до своєї діяльності є однією з найбільш 
важливих психологічних умов її поглибленого усвідомлення, критичного аналізу, 
конструктивного вдосконалення. Рефлексія забезпечує викладачеві можливість виходу з 
повної поглиненості безпосереднім процесом, зайняти позицію над ним, поза ним для 
судження про нього. Здатність викладача рефлексивно ставитися до самого себе та своєї 
діяльності є результатом опанування (інтеріоризації) особистістю соціальних стосунків між 
людьми [16, с.223]. 

Крім того, до інтелектуальних корелятів належать інтуїція, видумка, передбачення, 
фантазія, скептицизм та критичність. Хоча деякі вчені креативність та інтелект, незважаючи 
на їх тісний зв’язок , протиставляють [10, с.135]. Для нас становить певний інтерес той факт, 
що для реалізації креативності є потрібною інтелектуальна ініціативність, але слід 
зауважити, що для простої інтелектуальної діяльності сама креативність не є обов’язковою. 

Творчий викладач ВНЗ, який працює в нових умовах вищої школи, повинен володіти 
особистісною і соціальною мобільністю, крім того мобільністю знань. Відмова від 
стереотипів, здатність до інновацій, інтерес до всього нового, але в контексті критичного 
осмислення запропонованого, уміння підібрати найбільш ефективну для вирішення 
педагогічного завдання  

технологію – усе це визначає мобільність творчого викладача вищої школи. Для 
креативної особистості характерною є висока емоційна збудливість. Крім того, слід 
зазначити про мотиваційні особливості креативності, до яких належать: прагнення до самого 
процесу творчості, до опанування нових фактів та інформації, до відкриттів; установлення 
закономірностей, узагальнень, духовного зростання, співпраці; самовираження і 
самоствердження; захоплення змістом діяльності; схильність до аналізу та синтезу; 
розвиненість естетичних почуттів. 
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Висновки: Отже, проведений розгляд проблеми педагогічної творчості викладача ВНЗ 
підтверджує складність цієї проблеми. Результати нашого дослідження свідчать про те, що 
психологія творчості – це наука про психологічний механізм розвитку живих систем, що 
будується на сигнальному принципі їх внутрішньої взаємодії.  

Педагогічна творчість викладача ВНЗ – це інтегрована професійно-особистісна 
характеристика особистості викладача, яка забезпечує ефективність його діяльності в 
різноманітних ситуаціях педагогічного спілкування в умовах ВНЗ. Педагогічна творчість є 
системним компонентом у структурі професійної компетентності викладача, визначальним 
чинником його професіоналізму. 

Достатній рівень сформованості педагогічної творчості забезпечує ефективність 
педагогічної діяльності. Необхідним є створення сприятливого простору для розвитку 
професіоналізму викладача в умовах ВНЗ:  

атмосфера вільного саморозвитку та співпраці, вибір індивідуального освітнього 
вектора тощо. Викладач, в якого сформовано педагогічна творчість, проводить навчальні 
заняття, які за своєю метою (дидактичною, розвиваючою, виховною), змістом, структурою і 
методами навчання відповідають найновішим досягненням теорії та практики освітньої 
діяльності в умовах ВНЗ;  

його професійна діяльність є високоефективною. При цьому визначальними рисами 
навчального заняття є не лише висока результативність усієї діяльності викладача, але й 
кожного окремого елемента.  

Крім того, для такого викладача є притаманним використання досконалої технології: 
темп, економія часу, особлива організація кожної його частини; він займається самоосвітою, 
здійснює доцільний та ефективний добір дидактичного матеріалу з урахуванням психолого-
педагогічних характеристик членів навчальної групи.  

Отже, творчість – це форма розвитку. Лише творчі особистості здатні здійснювати 
інноваційне навчання. Саме наявність у викладача ВНЗ педагогічної творчості є запорукою 
успішної професійної самореалізації, саме такий викладач компетентно підтримує творчий 
розвиток тих, кого він навчає.  

Можна сміливо говорити про те, що питання педагогічної творчості дещо складніше, 
ніж його уявляють собі ряд педагогів. Розкриття значення цього поняття дає надію на істотно 
нове, обережне ставлення освітян до вислову “педагогічна творчість” та дає можливість 
побачити, що найперспективнішим виглядає підхід до інноваційної педагогічної діяльності, у 
якому передбачається розвиток креативного потенціалу педагога через створення активного 
творчого середовища. 
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К ВОПРОСУ О ВНЕДРЕНИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

У статті розглядаються питання впровадження інклюзивної освіти в Республіці 
Казахстан, особливості та умови інтегрованого корекційно-розвивального навчання дітей із 
затримкою психічного розвитку в початкових класах на базі загальноосвітніх установ. Однією з 
умов успішності впровадження інклюзивної освіти розглядається підготовка фахівців, здатних 
внести реальний і відчутний внесок у розвиток спеціальної освіти в Казахстан. 

Ключові слова: інклюзивної освіти, інтеграція; діти із затримкою психічного розвитку; 
корекційно-розвивальне навчання 

 
В статье рассматриваются вопросы внедрения инклюзивного образования в Республике 

Казахстан, особенности и условия интегрированного коррекционно-развивающего обучения 
детей с задержкой психического развития в начальных классах на базе общеобразовательных 
учреждений. Одним из условий успешности внедрения инклюзивного образования 
рассматривается подготовка специалистов, способных внести реальный и ощутимый вклад в 
развитие специального образования в Казахстан. 

Ключевые слова: инклюзивное образованите, интеграция; дети с задержкой психического 
развития; коррекционно-развивающее обучение. 

 
In the article the questions of introduction of inclusive education in the Republic of Kazakhstan, 

feature and conditions of the integrated correctional developing training of children with a delay of 
mental development in initial classes on the basis of educational institutions are considered. One of 
conditions of success of introduction of inclusive education considers the training of specialists, capable 
to make a real and notable contribution to development of vocational education to Kazakhstan. 

Keywords: inclusive education, integration; children with delay of mental development; 
correctional developing training. 

 
Постановка проблемы. В последнее время отчетливо проявляется тенденция к 

сближению общей и коррекционной педагогики. Это обусловлено резким увеличением 
детей, испытывающих значительные трудности в ходе обучения. 

Сегодня в образовательных учреждениях Казахстана происходит становление 
педагогической системы коррекционно-развивающего обучения детей, испытывающих 
трудности в освоении учебных программ, адаптации к школе и социальному окружению. По 
данным областного управления образования Алматинской области (2008-2012 годы) только 
по г. Талдыкоргану увеличилось число детей с ограниченными возможностями в развитии с 
251 до 498 человек, т.е. увеличивается число детей, относящихся к категории риска 
школьной, соматической и психофизической дезадаптации. Из них около 50% составляют те, 
у кого еще в младших группах детского сада были обнаружены очевидные расстройства 
нервно-психической сферы.  

Также возросло число учащихся начальной школы, не справляющихся с требованиями 
стандартной школьной программы. По данным медицинской статистики, ухудшение 
состояния здоровья учащихся за 11 лет обучения становится одной из причин трудностей их 
адаптации к школьным нагрузкам. Напряженный режим школьной жизни приводит к 
резкому ухудшению соматического и психоневрологического здоровья ослабленного 
ребенка. Проблемой оказания помощи детям с трудностями в обучении педагоги занимаются 
многие десятилетия [1]. Классы выравнивания, компенсирующего обучения, коррекции, 
педагогической поддержки, адаптации, здоровья и др. – все эти организационные формы 
свидетельствуют о поисках условий, адекватных психическим и физическим возможностям 
учащихся.  
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Формулирование целей статьи. Целью этой статьи является обсуждение проблемы 
интегрированного обучения (интегрированное обучение – обучение и воспитание детей с 
проблемами в развитии в учреждениях общей системы образования в едином потоке с 
нормально развивающимися детьми), так как интеграция имеет положительные и 
отрицательные стороны. С одной стороны, дети с особыми образовательными 
потребностями не изолированы от общества, но, с другой, в массовых школах возможности 
коррекционного обучения ограничены.  

Изложение основного материала. Интеграция в общество рассматривается как 
конечная цель обучения детей с нарушениями в психофизическом развитии: выпускник, 
имеющий психофизическое нарушение, должен войти в общество как полноправный 
гражданин, способный к самостоятельной жизни, взаимоотношениям с окружающими 
людьми и продуктивной деятельности. С этих позиций интегрированное (совместное) 
обучение выступает как наиболее эффективное средство достижения конечной цели в том 
случае, если в массовых образовательных учреждениях созданы условия, позволяющие 
получить качественное образование, коррекционную помощь, трудовую подготовку.  

Обучению детей с ограниченными возможностями в развитии государством уделяется 
внимание. В Постановлении Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года 
№ 160 САПП Республики Казахстан отражены основные сведения по обучению детей с 
ограниченными возможностями в развитии [2]: 

Специальное образование для детей с ограниченными возможностями в развитии 
обеспечивается в 37 специальных детских садах и 101 коррекционной школе, 240 
специальных группах и 1098 специальных классах общеобразовательных школ. Около 10 
тыс. детей охвачены обучением на дому по индивидуальной программе. 

По республике в 2007  году инклюзивным образованием было охвачено 6,6  тыс.  
учащихся в 241 школе. В зависимости от выраженности нарушений психофизического 
развития и познавательных возможностей учащиеся обучаются по 3 вариантам, что 
предусматривает использование специальных учебных программ и учебников, 
ориентированных на разный уровень познавательного развития учащихся с ограниченными 
возможностями в развитии. В республике с 2004 года ведется работа по разработке, изданию 
казахстанских учебников и УМК для специальных коррекционных организаций образования 
по 8 основным видам и типам; в настоящее время действуют 56 психолого-медико-
педагогических консультаций, которые оказывают медико-психолого-педагогическую и 
социальную помощь населению в выявлении, диагностике и консультировании детей с 
проблемами в развитии. 

Коррекционно-педагогическая поддержка оказывается в 156 кабинетах инклюзивного 
образования для детей дошкольного возраста с рождения, 123 кабинетах психолого-
педагогической коррекции, 15 реабилитационных центрах, 345 логопедических пунктах. 

Сложившаяся в стране комплексная диагностика нарушений в развитии, система 
ранней коррекционно-педагогической поддержки позволяют только каждому третьему 
ребенку с ограниченными возможностями в развитии быть включенным в 
общеобразовательный процесс. Не в полной мере обеспечен равный доступ к образованию 
детям дошкольного возраста с ограниченными возможностями в развитии. 

Охват детей с ограниченными возможностями в развитии специальными 
образовательными программами составляет только 41,4 %. Обеспеченность специальных 
организаций образования современным мультимедийным оборудованием составляет от 35 до 
60 %. 

Предусмотренные равные права детей с ограниченными возможностями и детей-
инвалидов на получение качественного образования реализуются не в полной мере; слабое 
внедрение инклюзивного образования из-за недостаточной информированности населения; 
слабое использование медиаресурсов в пропаганде идей инклюзивного (вовлеченного) 
образования. 
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В этом направлении кафедрой методик обучения и воспитания Жетысуского 
государственного университета имени Ильяса Жансугурова ведется исследование по 
грантовому проекту: «Интегрированное коррекционно-развивающее обучение детей с 
задержкой психического развития в начальных классах общеобразовательных учреждений».  
В ходе исследовательской работы рабочей группой обоснована необходимость организации 
деятельности интегрированного коррекционного - развивающего обучения детей с 
задержкой психического развития в начальных классах общеобразовательных учреждений;  
выявлены направления интегрированного обучения детей с задержкой психического 
развития в начальных классах общеобразовательных школ; выявлен комплекс условий и 
требований к образовательному процессу детей с задержкой психического развития в 
начальных классах интегрированного коррекционно-развивающего обучения 
общеобразовательных учреждений, обеспечивающих повышение эффективности 
познавательной деятельности. 

На основе изучения и анализа литературы [3, 4] по исследуемой проблеме выявлены 
следующие классификации форм задержки психического развития (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Подходы к классификации ЗПР в отечественной клинике и психологии 

 
Наиболее распространенной является классификация К. С.Лебединской [5]. 
Ознакомление с медико-педагогической документацией областной психолого-медико-

педагогической консультации №2 г.Талдыкорган показал, что наблюдается наплыв учащихся 
с проблемами психического развития (главным образом интеллектуального и речевого) в 
массовую школу (таблица 1, 2). 

 
Таблица 1  

Сведения о детях с ЗПР, прошедших консультацию в ОПМПК №2 г.Талдыкорган (ЗПР 
в сочетании с другими заболеваниями, школьный возраст от 7 до 13 лет) 

 
2010 г. 2011 г. 2012 г.  

Количество детей 
Талдыкорган 241 80 121 
Текели 34 13 14 
Аксуский 39 16 28 
Ескельдинский 45 10 18 
Каратальский 35 12 22 
Кербулакский 61 16 29 
Коксуский 46 17 19 
всего 501 164 251 

 

Авторы клинических 
классификаций ЗПР 

Классификация 
Г.Е. Сухаревой 

Классификация 
В.В. Ковалева 

Классификация 
Т.А. Власовой и 

М.С. Певзнер 

Классификация 
К.С. Лебединской 
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Таблица 2  
Сведения о детях с ограниченными возможностями в развитии, состоящих на учете в 

ОПМПК №2 г.Талдыкорган 
 

Возраст ребенка (лет) годы Категории детей 
0-3 3-6 6 7-18 0-18 

2008 С задержкой психического развития 17 115 31 88 251 
2009 С задержкой психического развития 18 56 23 66 163 
2010 С задержкой психического развития 51 123 42 62 278 
2011 С задержкой психического развития 63 179 47 132 421 
2012 С задержкой психического развития 48 201 76 173 498 

 
Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями, с учетом состояния здоровья, 

могут обучаться и в общеобразовательных школах, однако в стране широко интегрированное 
обучение пока не практикуется. Проведенные исследования говорят, что общество еще не 
готово к переходу к инклюзивному образованию. Но в отдельных регионах это проводится 
достаточно активно. Так, например: в г. Алматы в составе 24 общеобразовательных школ 
созданы так называемые классы выравнивания, где сгруппированы дети с отклонениями в 
развитии. В г. Талдыкоргане вспомогательная школа для 150 детей с нарушениями 
интеллекта слилась с массовой школой. Здесь в классах размещено до 25 – 30 детей с 
особыми образовательными нуждами. 

Сегодня успешное функционирование общеобразовательной школы и любого 
образовательного учреждения становится немыслимым без квалифицированной 
коррекциионно-развивающей работы. Система коррекционно-развивающего обучения – 
форма образования, позволяющая решать задачи современной активной помощи детям с 
трудностями в учении и адаптации к школе. Эта форма возможна при обычной 
традиционной организации учебно-воспитательного процесса. Она позволяет обеспечить 
оптимальные педагогические условия для детей с трудностями в обучении и проблемами в 
соматическом и нервно-психическом здоровье.  

Исходя из классификации К.С.Лебединской, интегрированное коррекционно-
развивающее обучение детей с задержкой психического развития в начальных классах 
общеобразовательных учреждений мы предлагаем проводить в двух направлениях: 

1) интегрированное обучение детей с ЗПР конституционального происхождения и с 
ЗПР церебрально-органического генеза в начальных классах общеобразовательной школы;   

2) интегрированное обучение детей с ЗПР соматогенного происхождения и с ЗПР 
психогенного происхождения в начальных классах общеобразовательной школы.  

При задержке психического развития конституционального происхождения 
инфантильности психики часто соответствует инфантильный тип телосложения с детской 
пластичностью мимики и моторики. Эмоциональная сфера этих детей как бы находится на 
более ранней ступени развития, соответствуя психическому складу ребенка более младшего 
возраста: с яркостью и живостью эмоций; преобладанием эмоциональных реакций в 
поведении, игровых интересов, внушаемости и недостаточной самостоятельности. Эти дети 
неутомимы в игре, в которой проявляют много творчества и выдумки, и в то же время 
быстро пресыщаются интеллектуальной деятельностью.  

Причины церебрально-органических форм задержки психического развития в какой-то 
мере сходны с причинами олигофрении. Это сходство определяется органическим 
поражением центральной нервной системы на ранних этапах онтогенеза. 

Преобладание более поздних сроков поражения обусловливает наряду с явлениями 
незрелости почти постоянное наличие признаков повреждения нервной системы. Поэтому в 
отличие от олигофрении, которая часто встречается в виде неосложненных форм, в 
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структуре ЗПР церебрально-органического генеза почти всегда имеется набор 
энцефалопатических расстройств, свидетельствующих о повреждении нервной системы. 
Церебрально-органическая недостаточность определяет и клинико-психологическую 
структуру самой ЗПР в отношении незрелости как эмоционально-волевой сферы, так и 
познавательной деятельности. Эмоционально-волевая незрелость представлена в виде так 
называемого органического инфантилизма. В отличие от психики ребенка более младшего 
возраста или проявлений конституционального инфантилизма при органическом 
инфантилизме эмоции характеризуются отсутствием живости и яркости, определенной 
примитивностью. Грубая внушаемость отражает органический дефект критики. При явном 
преобладании игровых интересов над учебными и в игре выступают однообразие, отсутствие 
творчества и слабость воображения [6]. 

При так называемой соматогенной задержке психического развития эмоциональная 
незрелость обусловлена длительными, нередко хроническими заболеваниями, пороками 
развития сердца и т. д. Хроническая физическая и психическая астения тормозит развитие 
активных форм деятельности, способствует формированию таких черт личности, как 
робость, боязливость, неуверенность в своих силах. Эти же свойства в значительной степени 
определяются созданием для больного или физически ослабленного ребенка режима 
ограничений и запретов. Таким образом, к явлениям, обусловленным болезнью, добавляется 
искусственная инфантилизация, вызванная гиперопекой.  

ЗПР психогенного происхождения связана с неблагоприятными условиями воспитания. 
Социальный генез этой аномалии развития не исключает ее патологического характера. Как 
известно, при раннем возникновении и длительном действии психотравмирующего фактора 
могут возникнуть стойкие сдвиги нервно-психической сферы ребенка, обусловливающие 
патологическое развитие его личности. Так, при безнадзорности может формироваться 
патологическое развитие личности с ЗПР по типу психической неустойчивости: неумением 
тормозить свои эмоции и желания, импульсивностью, отсутствием чувства долга и 
ответственности. В условиях гиперопеки психогенная задержка эмоционального развития 
проявляется в формировании эгоцентрических установок, неспособности к волевому 
усилию, труду [6]. 

Психолого-педагогические особенности коррекционно-развивающего обучения детей с 
задержкой психического развития. На уроках дети с ЗПР непоседливы, не подчиняются 
требованиям дисциплины, в ответ на замечания дают обещание исправиться, но тут же об 
этом забывают. В беседе открыто и легко высказывают отрицательное отношение к учебе, не 
смущаясь, говорят, что учиться неинтересно и трудно, что они хотят гулять или играть [6].  

Как показывает практика педагоги при оказании помощи детям с трудностями в 
обучении сталкиваются с множеством проблем: они не знают психологических особенностей 
детей; медицинская диагностика не помогает им понять причины неуспеваемости и выбрать 
соответствующие методы работы; отсутствуют специальные методики, новые технологии, а 
удачные находки, как правило, мало внедряются в школьную практику. 

Поэтому своевременное выявление причин, которые приводят к неуспеваемости и 
дезадаптации учащихся, и внедрение инновационных технологий обучения могут улучшить 
условия обучения детей рассматриваемой категории. Это, в свою очередь, снизит 
возможность возникновения у ребенка нервно-психических, психосоматических расстройств 
как последствий отрицательных эмоций и различных форм девиантного поведения, которые 
являются своеобразной неадекватной компенсацией неуспеваемости.  

Сегодня успешное функционирование общеобразовательной школы и любого 
образовательного учреждения становится немыслимым без квалифицированной 
коррекциионно-развивающей работы, основанной на результатах комплексной диагностики 
и новых организационных методических формах деятельности.  

Анализ современного состояния внедрения интегрированного обучения в Республики 
Казахстан позволил выявить следующие необходимые условия для специальной организации 
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учебной деятельности детей с задержкой психического развития в начальных классах на базе 
общеобразовательных учреждений:  

1) материально–техническое оснащение процесса интегрированного обучения 
(специальное оборудование, дидактические средства и пр.); 

2) программно-методическое обеспечение, ориентированное на условия 
интегрированного обучения детей с задержкой психического развития.  

3) подготовка кадров к коррекционно-педагогической деятельности в учреждениях 
образования в современных условиях;  

4) квалифицированная коррекционно-развивающая работа, основанная на результатах 
комплексной диагностики и новых организационных методических формах деятельности; 

5) внедрение инновационных технологий обучения. 
Относительно третьего условия - подготовки кадров: учитель класса интегрированного 

обучения должен иметь образование либо учителя – дефектолога, либо он должен пройти не 
менее 500-600 часов аудиторной подготовки по направлению «Специальное 
(дефектологическое) образование», добавив к этому педагогическую практику не менее 
восьми недель в специальной школе (классе) и защитить выпускную квалификационную 
работу по данному направлению. 

Здесь уместно заметить, что в государственных образовательных стандартах высшего 
профессионального образования третьего поколения (2010) по направлению «Специальное 
(дефектологическое) образование» [7] заявлены группы общекультурных, 
общепрофессиональных, профессиональных компетенций, которые необходимо 
формировать у будущих учителей – дефектологов. К примеру, учитель – дефектолог должен 
владеть такими профессиональными компетенциями, как способность к организации и 
осуществлению психолого-педагогического обследования лиц с ЗПР с целью уточнения 
структуры нарушения и с целью выбора индивидуальной образовательной траектории; 
готовность к оказанию консультативной помощи лицам с ЗПР, их родственникам и 
педагогам но проблемам обучения, развития, семейного воспитания, жизненного и 
профессионального самоопределения; способность к планированию, организации и 
совершенствованию собственной коррекционно-педагогической деятельности и другими. 

В связи с этим перед системой профессионального образования встают все более 
сложные задачи, связанные с достижением высокого уровня профессионализма лицами, 
обеспечивающими процесс обучения. Выпускники – дефектологи должны стать тем 
потенциалом, который способен внести реальный и ощутимый вклад в развитие 
специального образования в Казахстане, что будет способствовать реализации 
Государственной политики в области образования. 

Процесс подготовки учителей-дефектологов должен быть ориентирован как на 
традиционные (специальные школы), так и новые типы образовательных организаций, 
включая интегрированные школы, детские сады, реабилитационные центры и др. В связи с 
этим возникает необходимость расширения сети базовых организаций для прохождения 
профессиональной практики студентами – дефектологами. 

Успешность подготовки специального педагога связана со следующими приоритетами 
в области образования: фундаментальность содержания образования, обеспечивающая 
универсальность получаемых профессиональных знаний и способность применения их на 
практической деятельности; личностпо-ориентированный подход в образовании, 
направленный на развитие способностей каждого студента, учет индивидуальных интересов 
и склонностей обучающихся; усиление деятельностного компонента в обучении; открытость 
содержания образования; интерактивный характер образования и др. [8]. 

Отметим, что  для удовлетворения растущей потребности общества в специалистах-
дефектологах, способных на качественно новом уровне выполнять профессиональные 
обязанности, продиктованные временем, необходимо, помимо плановой подготовки 
специальных педагогов в вузах, активизировать создание ресурсных методических центров 
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по оказанию консультативной помощи педагогам, работающим в общеобразовательных 
школах с детьми, имеющими особые образовательные потребности на базе специальных 
(коррекционных) организаций; проведение курсовой подготовки учителей к работе в 
инклюзивных классах и школах [9]; включение в учебные планы всех педагогических 
специальностей дисциплин «специальная педагогика», «специальная психология» и др.  

В настоящее время можно выделить два пути подготовки учителей для работы в 
классах КРО с детьми, испытывающими трудности в обучении.  

Первый - это подготовка учителей, уже имеющих некоторый опыт практической 
работы в общеобразовательной школе.  

Второй - совершенствование вузовской подготовки. Это направление нам 
представляется более перспективным. Это направление совершенствования вузовской 
подготовки специалистов нашло поддержку в ряде вузов России.  

Дидактические основы коррекционно-педагогической подготовки учителя - это 
составная часть профессионально-образовательной системы, включающая единую 
совокупность целей, задач, содержания и технологии его реализации в целостном 
педагогическом процессе педагогического вуза.  

Проблемам подготовки учителя посвящены многочисленные труды ученых-
исследователей [8]. В то же время, проблема коррекционно-педагогической подготовки 
студентов педагогических вузов к работе с младшими школьниками в классах ЗПР не нашла 
своего должного выражения, по-прежнему не раскрыты дидактические основы их 
подготовки, не разработана ее теоретическая модель, не определены программно-целевые и 
процессуальные компоненты этой подготовки.  

Целью коррекционно-педагогической подготовки учителя начальных классов должна 
являться не столько передача им профессиональных знаний, умений и навыков, сколько - 
формирование профессиональной личности, обладающей целостным психолого-
педагогическим мышлением. Специалист, работающий с детьми данной категории, должен 
быть подготовлен и в когнитивном и в личностном плане к реализации гуманистических 
принципов в ходе взаимодействия с этими детьми, должен уметь ориентироваться на 
личностный рост ребенка, учитывать индивидуальные особенности его психической 
деятельности, создавать позитивные перспективы его развития, организовывать личностно-
развивающую образовательную среду, позволяющую на практике выявлять и реализовывать 
творческий потенциал ребенка.  

В целях координации этого направления работы необходима разработка программно-
целевого компонента подготовки студентов для работы в классах ЗПР.  

Перестроение учебных курсов позволяет добиться фундаментальности их усвоения за 
счет включения на завершающем этапе подготовки студентов интегрирующих спецкурсов 
«Коррекционная педагогика», «Интегрированное корекционно-развивающее обучение детей 
с ЗПР в начальных классах общеобразовательной школы» ориентированного на усвоение 
вполне определенных инвариант как обязательного минимума их подготовки в исследуемой  
области.  

Тип и структура семинарских и практических занятий, используемых при подготовке 
учителя для работы в классах коррекции, мало чем отличается от традиционных. В качестве 
наиболее оптимальной следует признать структуру занятия, состоящую из трех 
взаимосвязанных компонентов:  

- обсуждения и анализа вопросов теоретического характера (выступления с 
сообщениями, построение опорных схем, составление алгоритмов и пр.);  

- педагогический тренинг (моделирование педагогических ситуаций, постановка и 
решение педагогических задач, формирование умений общаться, убеждать, внушать и пр.);  

- педагогический практикум (микропреподавание, микровыступления, микробеседы, 
микроуроки и пр.).  
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Нами разработаны два спецкурса «Коррекционная педагогика», «Интегрированное 
корекционно-развивающее обучение детей с ЗПР в начальных классах общеобразовательной 
школы», имеющие необходимое методическое обеспечение для эффективной реализации 
коррекционно-педагогической направленности подготовки студентов факультетов ПиМНО к 
работе с детьми в классах КРО.  

Содержания спецкурсов могут быть использованы при организации образовательной 
деятельности по подготовке будущих учителей начальных классов к коррекционно-
развивающему обучению младших школьников и в процессе переподготовки и повышения 
квалификации специалистов по коррекционной педагогике. 

Выводы. Таким образом, всем школьникам свойственно учиться и использовать 
полученные знания по-разному. Однако цель образования заключается в успешном 
достижении каждым учеником определенного утверждения собственной значимости, 
социального характера и конкретного общественного статуса.  

Инклюзия выступает попыткой придать всем учащимся, которые обладают 
ограниченными возможностями здоровья, уверенность в собственных силах, мотивировать 
их без страха учиться в школе вместе с друзьями и соседями. «Особые» дети нуждаются не 
только в поддержке и особом отношении, они нуждаются в полноценном развитии 
способностей, в достижении успехов. 

Инклюзия помогает воплощать в жизнь вышеперечисленные устремления не только 
представителям младшего поколения с особенностями в развитии, а и школьникам, которые, 
так или иначе, отличаются от большинства. Всем этим младшим представителям общества 
необходимы модификации, различные варианты способов подачи информации. 

Педагогическая практика ратует за включение «особых» детей в общеобразовательную 
среду, за успешное преодоление ими программы обучения. Подобные нововведения 
поощряют специалистов и преподавателей разных профилей работать совместно а благо 
особенных учеников. Инклюзивное образование подразумевает принятие каждого ребенка, 
гибкость подходов к обучающему процессу. 
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ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС 
ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВНЗ 

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ 
 
На підставі синергетичного підходу з’ясовано категоріальну сутність педагогічної 

взаємодії, запропоновано модель педагогічної взаємодії викладача і студентів, розкрито 
педагогічні умови, функції, етапи педагогічної взаємодії під час використання нових 
інформаційних технологій навчання у процесі вивчення спеціальних технічних дисциплін та 
формування особистості майбутнього фахівця інженерно-технічного профілю. 

Ключові слова: електронна версія, електронні засоби навчання, модель, навчальна 
програма, нові інформаційні технології навчання, педагогічна взаємодія, програма контролю 
успішності знань. 

 
На основании синергетического подхода выяснено категориальная сущность 

педагогического взаимодействия, предложена модель педагогического взаимодействия 
преподавателя и студентов, раскрыто педагогические условия, функции, этапы педагогического 
взаимодействия при использовании новых информационных технологий обучения в процессе 
изучения специальных технических дисциплин и формирования личности будущего специалиста 
инженерно-технического профиля. 

Ключевые слова: электронная версия, электронные средства обучения, модель, учебная 
программа, новые информационные технологии обучения, педагогическое взаимодействие, 
программа контроля успеваемости знаний. 

 
Basing on synergetic approach, categorical essence of pedagogical interaction was found, a model 

of pedagogical interaction between a teacher and students was introduced, pedagogical requirements were 
determined as well as functions and stages of pedagogical interaction while using new information 
technologies of education in the course of studying technical disciplines and the formation of an 
individuality of a future professional engineering and technical profile . 

Keywords: on-line version, electronic means of education, model, curriculum, new information 
technologies of education, pedagogical interaction, program for the control of knowledge progress. 

 
Постановка проблеми. Пріоритетним напрямом розвитку освіти на сучасному етапі 

визнано впровадження сучасних інформаційних технологій, що забезпечують подальше 
вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку 
молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Це досягається 
шляхом забезпечення поступової інформатизації системи освіти, запровадження 
дистанційного навчання, розроблення індивідуальних модульних програм різних рівнів, 
створення сучасних інформаційний технологій навчання [1].  Від рівня та якості підготовки 
студентів до використання сучасних інформаційних технологій суттєво залежатиме 
ефективність навчального процесу у вищих навчальних закладах України.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Велика кількість психолого-педагогічних 
досліджень присвячена вивченню багатоаспектної проблеми впровадження інформаційних 
технологій у навчальний процес. Зокрема, M. Габер, Г. Гершунський, Т. Кошманова, І. 
Кульчицький, С. Подолянчук, Р. Собко досліджували можливості, напрями, наслідки, 
перспективи використання комп’ютерної техніки в галузі освіти, Є. Машбиць, Ж. 
Меншикова, О. Молибог, О. Тарнопольський – психолого-педагогічні аспекти 
комп’ютеризації, Е. Маргуліс – роль і можливості використання комп’ютерів у навчальному 
поцесі. У працях А. Довгалло, М. Жалдака, В. Монахова, І. Підласого приділена увага 
питанням прикладної спрямованості інформатики. Вивченню теорії комп’ютерного 
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тестування успішності студентів і розробленню методики її впровадження у вищих 
навчальних закладах присвячені дослідження І. Булах, І. Синельник, Т. Солодкої тощо.  

Аналіз психолого-педагогічних джерел і методичної літератури, присвяченої вивченню 
окреслених вище проблем, засвідчує, що, незважаючи на вагомі результати досліджень у 
напрямах використання комп’ютерної техніки як, ефективного засобу навчання поза увагою 
дослідників залишаються важливі аспекти педагогічної взаємодії викладача і студентів під 
час використання нових інформаційних технологій у процесі вивчення базових та 
спеціальних дисциплін, навчальних предметів у ВНЗ інженерно технічного профілю  

Виклад основного матеріалу дослідження. Рівень сформованості навичок і умінь 
професійної діяльності у випускників вузів сьогодні не завжди відповідає тим вимогам, що 
пред’являються соціальним замовленням до фахівцю. Причини цього криються в 
протиріччях між тим, що і як студент вивчає у вузі і тим, що і як він буде робити в майбутній 
професійній діяльності.  

По-перше, під час вивчення складних технічних дисциплін  важливо створити 
оптимальні умови для глибокого і свідомого засвоєння студентами значного обсягу 
навчальної інформації, що, безперечно, можна досягти за допомогою комп’ютеризації 
навчального процесу. Тому потрібне коректування навчальних програм, що передбачає 
комп’ютеризацію окремих курсів, широке впровадження міжпредметних зв’язків між 
курсами. Студент повинен уявляти загальну картину взаємопроникнення предметів.  

По-друге, у традиційному навчанні опора робиться, головним чином, на процеси 
сприйняття, уваги, пам’яті. Лекційний метод, як правило, визначає студенту роль приймача 
інформації, при цьому гальмується процес мислення, задається єдиний регламент роботи для 
усіх студентів, що приводить до втрати інтересу до предмета. Позбутися цього знов – таки 
можна, створивши диференціальні програмні засоби, що задають різні темпи і глибину 
вивчення предмета.  

По-третє, протягом семестру у викладачів не завжди є час перевіряти правильність 
засвоєння хоча б фундаментальних знань, а контрольні зрізи проходять нашвидку і 
недиференційовано. Комп’ютеризація вирішить і цю проблему, різноманітить процес 
навчання і скоротить час контролю.  

Аналізуючи стан і перспективи впровадження інформаційних технологій у систему 
освіти, можна виділити два аспекти використання ЕОМ і нових інформаційних технологій:  

– як засобу актуалізації інформаційних технологій для роботи в предметних областях 
де нові інформаційні технології виступають як інструменти дослідження.  ЕОМ і нові 
інформаційні технології використовуються тут як звичайні інструменти для роботи в 
профільній області діяльності викладача, наприклад, вони застосовуються при побудові баз 
даних, довідково–інформаційних систем, моделюванні предметної області, тощо; 

– як засобу навчання, коли курс інформаційних технологій навчання інтегрує 
дидактичні основи педагогічних технологій з функціональними можливостями усіх 
використовуваних технічних засобів навчання, у тому числі й в умовах комплексного їхнього 
використання на базі комп’ютера. Для цього можуть використовуватися наступні основні 
типи навчальних комп’ютерних програм:  

– програми, орієнтовані на засвоєння нового матеріалу в режимі програмованого 
навчання;  

– програми, які реалізують проблемне навчання, враховуючи не тільки результат, але й  
стратегію вивчення матеріалу;  

– програми, призначені для закріплення умінь і навичок – тренажери;  
– демонстраційні та ілюстраційні програми, що моделюють і аналізують конкретні 
ситуації;  
– навчальні ігрові програми;  
– контролюючі програми;  
– інформаційні програми;  
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– пакети прикладних програм.  
Для глибоко розуміння поняття моделі педагогічної взаємодії під час використання 

нових інформаційних технологій навчання, перш за все необхідно у розкрити категоріальну 
сутність ключових понять (“нові інформаційні технології навчання”, “педагогічна взаємодія” 
та ін.); розробити модель педагогічної взаємодії суб’єктів навчального процесу під час 
використання нових інформаційних технологій (визначити функції, умови, механізми, етапи 
педагогічної взаємодії, види та рівні діяльності викладача і студентів тощо 

Зауважимо, що у педагогічних джерелах немає чіткої визначеності як щодо назви 
технології навчання, так і щодо трактування її сутності. Вчені і практики вживають різні 
терміни (“інформаційні технології”,  “комп’ютерні технології навчання”,  “технології 
комп’ютерного навчання”,  “сучасні інформаційні технології навчання”,  “нові інформаційні 
технології навчання” тощо). Пояснюючи сутність поняття “інформаційна технологія”, “нова 
інформаційна технологія навчання”, виділяють такі головні елементи: предмет, способи і 
методи опрацювання інформації, засоби її збереження та передачі тощо. Під інформаційною 
технологією розуміють сукупність процесів збору, передачі, опрацювання, зберігання і 
доведення інформації до користувачів за допомогою сучасних засобів [2]. Новими 
інформаційними технологіями навчання (НІТН) прийнято називати методологію і 
технологію навчально-виховного процесу з використанням новітніх електронних засобів 
навчання, передусім ЕОМ, у сучасній педагогіці[3]. 

У навчальному процесі виділяють такі сфери використання інформаційних технологій 
із застосуванням електронних засобів навчання: 

• курси з програмування, інформатики (предметом вивчення є 
комп’ютер та його програмне забезпечення); 
•  курси з фахових дисциплін (предметом вивчення є фахова дисципліна та відповідне 

предметно-орієнтоване програмування, тому тут головно вивчаються окремі прикладні 
пакети, комп’ютери активно використовуються з метою моделювання фізичних і хімічних 
процесів, виконання розрахунків); 

• автоматизовані курси, електронні підручники (предметом вивчення є фахова 
дисципліна); 

• комп’ютер як засіб управління, бази даних, документація; 
• комп’ютер як джерело інформації (використовуються можливості мережі Internet) [4]. 
Електронні засоби навчання (технічні пристрої, тобто сам комп’ютер, програмне 

забезпечення, автоматизовані системи навчання) принципово відрізняються від звичайних 
технічних засобів навчання можливостями опрацювання інформації, часткової автоматизації 
інтелектуальних дій, інтеграції різних видів діяльності. Важливою є організація такої 
педагогічної взаємодії суб’єктів навчального процесу, за якої підготовка студентів до 
використання електронних засобів у майбутній професійній педагогічній діяльності буде 
ефективною. 

Для цього важливо також визначитися щодо трактування сутності поняття 
“педагогічна взаємодія”.  У психології поняття “взаємодія” трактують як процес впливу 
об’єктів один на одного, що визначає їхню взаємозумовленість і зв’язок. У соціальній 
психології це поняття використовують для характеристики міжособистісних контактів людей 
у процесі спільної праці, опису взаємних впливів, які вони чинять один на одного [5]. 

У педагогічній науці для позначення відносин суб’єктів навчального процесу існують 
терміни “педагогічна взаємодія”  і “педагогічний вплив”. Під педагогічною взаємодією 
розуміють узгоджену діяльність, спрямовану на досягнення спільних цілей, на розв’язання 
учасниками педагогічного процесу значущих для них проблем чи завдань [6].  З огляду на те,  
що педагогічна взаємодія може розглядатися як нелінійна система, що розвивається як в 
просторі,  так і в часі,  і за певних умов стає чинником розвитку всіх суб’єктів навчального 
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процесу, пропонується пояснювати категоріальну сутність цього ключового поняття нашого 
дослідження на підставі синергетичного підходу. 

 Синергетика – міждисциплінарний напрям, який займається вивченням систем, що 
складаються з багатьох підсистем різної природи, однак, як стверджує В. М. Соловйов, цей 
термін «визначає більш вузьку теорію самоорганізації в системах різної природи. В 
широкому розумінні вживають термін теорія складності, яка не має дотепер чіткого 
математичного означення, проте може бути охарактеризована рисами тих систем і типів 
динаміки, котрі виступають предметом її вивчення» [7]. 

Такий підхід, на наш погляд, дає змогу:  
• оперувати з такими складними нелінійними системами, як педагогічні, та ефективно 

керувати ними; 
• пояснити ті різноманітні явища (координації, кооперації, флуктуації, нелінійності, 

динамізму, еволюції, само подібності  множин тощо), які необхідно враховувати з метою 
забезпечення ефективності педагогічної взаємодії у процесі використання НІТН; 

• розкрити полі функціональний характер педагогічної взаємодії. 
Педагогічну взаємодію будемо розглядаємо як систему синергетичної взаємодії 

суб’єктів навчального процесу, що розгортається на рівні різних діяльнісних підсистем і 
спрямована на навчання, освіту, виховання, розвиток, формування особистості.  У процесі 
використання нових інформаційних технологій педагогічна взаємодія є сумативною 
структурою різних діяльнісних підсистем (наприклад: “викладач ↔ студент”, “викладач 
↔ комп’ютер”, “студент ↔ комп’ютер”, “викладач ↔ комп’ютер ↔ студент” тощо). 

Для кожної з підсистем властиві певні механізми розгортання педагогічної взаємодії. 
Визначимо основні з них: 

• взаємини (викладач і студент як суб’єкти взаємодії здатні до самоорганізації й 
самореалізації, а тому, впливаючи один на одного, 

змінюються якісно); 
• зв’язки (вони характеризують характер змін, ступінь активності кожного із суб’єктів у 

педагогічній взаємодії); 
• педагогічний вплив (передбачає активні дії педагога, який, прагнучи досягти 

намічених цілей у навчальному процесі, використовує елементи виховання  заохочення, 
переконання, створення ситуації успіху та інші методи); 

• взаєморозуміння (сприяє формуванню єдиного змістового поля суб’єктів взаємодії, 
що дає їм змогу в процесі використання НІТН діяти за відповідно розробленими 
алгоритмами, програмами, планами тощо); 

• координація (цей механізм взаємодії пов’язаний з пошуком засобів, що забезпечують 
відповідність, сумісність у діях, узгодженість в операціях). 

Щоб організувати педагогічну взаємодію викладача і студентів у процесі впровадження 
НІТН, необхідні певні педагогічні умови, а саме: наявність у навчальних закладах 
електронних засобів навчання, програмного забезпечення навчального процесу; 
підготовленість педагогів до роботи з комп’ютерною технікою;  готовність студентів 
працювати з комп’ютером; розроблення дидактичної та методичної підтримки курсів 
навчальних дисциплін (створення комп’ютерних методик, електронних підручників, 
електронних версій посібників, комп’ютерних навчально-контролюючих програм для 
самоконтролю, діагностування й корекції знань студентів). 

Педагогічна взаємодія під час використання НІТН у процесі вивчення спеціальних 
технічних дисциплін має поліфукціональний характер. Слід зауважити, що в цій взаємодії 
виявляються в навчальному процесі окремо або інтегровано, важливі функції: 

• інформаційна (підвищенню загальноосвітнього, професійного й культурного рівнів 
майбутніх фахівців сприяє використання навчальних посібників, банків даних, мережі 
Internet та ін.); 
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• навчальна (ознайомлення студентів з навчальною інформацією забезпечує засвоєння 
ними знань, формування умінь і навичок); 

• діагностична (наявність програм контролю створює студентам можливості для 
самоконтролю засвоєння ними навчальної інформації з відповідних тем курсу; дає змогу 
викладачеві визначати якість знань студентів); 

• розвиваюча (зростає комп’ютерна грамотність студентів,n розширюється їхній 
науково-технічний кругозір, що стимулює рефлексію та аналіз ними своєї діяльності); 

• управлінська (допомагає викладачеві під час проведення різних видів 
занять) тощо. 
У процесі використання НІТН на наш погляд, можна виділити три головні етапи 

розгортання педагогічної взаємодії. 
На І етапі у процесі вивчення базових дисциплін студентам пропонується навчальні 

посібники, що супроводжуються електронними версіями на компакт-дисках. 
На ІІ етапі під час вивчення спеціальних дисциплін студенти курсів ознайомлюються із 

сутністю НІТН і на прикладі низки комп’ютерних навчально-контролюючих програм, 
вивчають можливості застосування інформаційних технологій у навчальному процесі. 

Крім того, на цих етапах студенти аналізують, порівнюють, оцінюють запропоновані 
електронні версії, визначають їхні переваги і недоліки, а також самостійно розробляють 
сценарії та комп’ютерні програми для тематичного контролю знань. 

Під час навчально-виробничої практики (ІІІ етап) вони мають змогу впровадити 
створені комп’ютерні програми у виробничий процес на етапі планування і управління 
окремих ланок виробництва. 

Висновок. На підставі усього вищесказаного можна стверджувати, що під час 
педагогічної взаємодії виникають складності впровадження розроблених комп’ютерних 
програм у навчальний процес. Головною причиною недостатнього оволодіння навиками 
розробки таких програм студенти вважають низький рівень базових знань з основ 
інформатики та комп’ютеризації. Отже, для ефективного розв’язання цієї проблеми 
необхідно забезпечити педагогічну взаємодію всіх суб’єктів навчального процесу 
(викладачів комп’ютерних та педагогічних дисциплін, методистів і студентів), спрямовану на 
професійну педагогічну підготовку майбутніх педагогів до впровадження НІТН у вищих 
навчальних закладах інженерно-технічного профілю. 

Підсумовуючи зазначимо, що цінність сьогоднішніх експериментальних спроб з 
організації взаємодії викладача і студентів під час використання НІТН у процесі вивчення 
спеціальних дисциплін полягає не тільки в тому, що комп’ютеризація значно урізноманітнює 
форми,  методи і засоби навчання,  суттєво впливає на рівень підготовки спеціалістів,  але й 
переконує майбутніх фахівців у  необхідності пошуку шляхів для широкого впровадження 
електронних засобів у процес освітньої діяльності у ВНЗ інженерно технічного профілю. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ  

ОФІЦЕРА-ВИКЛАДАЧА ВВНЗ 
 

У статті проведений аналіз інноваційної політики держави, з якого виходить, що до 
теперішнього часу в країні не сформована науково-обгрунтована структура Української 
інноваційної системи. Показано, що в структурі національної інноваційної системи центральну 
роль відіграють на рівноправній основі наука, освіта і промисловість, а ефективність 
інноваційної діяльності, що проводиться, повинна оцінюватися групою індикаторів, основними з 
яких є: людські ресурси, винахідницька діяльність і патентування нових об'єктів 
інтелектуальної власності, інноваційна активність. 

Ключові слова: інноваційна культура, офіцер-викладач, інноваційна активність. 
 
В статье проведен анализ инновационной политики государства, из которого следует, 

что до настоящего времени в стране не сформирована научно-обоснованная структура 
Украинской инновационной системы. Показано, что в структуре национальной инновационной 
системы центральную роль играют на равноправной основе наука, образование и 
промышленность, а эффективность проводимой инновационной деятельности должна 
оцениваться группой индикаторов, основными из которых являются: человеческие ресурсы; 
изобретательская деятельность и патентование новых объектов интеллектуальной 
собственности; инновационная активность. 

Ключевые слова: инновационная культура, офицер-преподаватель, инновационная 
активность. 

 
In the article the analysis of innovative policy of the state is considered from which follows that so 

far in the country the scientific and reasonable structure of the Ukrainian innovative system isn't created. 
It is shown that in structure of national innovative system the central role is played on an equal basis by 
science, education and the industry, and efficiency of carried-out innovative activity has to be estimated by 
group of indicators, basic of which are: human resources; inventive activity and patenting of new objects 
of intellectual property; innovative activity. 

Keywords: innovative culture, officer-teacher, innovative activity. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими 
або практичними завданнями. Процеси навчання і виховання слухачів, а також їх 
професійне становлення безпосередньо пов' язані з відношенням суспільства до цінностей 
інноваційної культури. Це означає, що збереження і розвиток інноваційної культури це не 
лише умова забезпечення ефективності освітнього процесу у військовому вузі, але і показник 
життєздатності самої системи військової професійної освіти [1].  Проведений аналіз стану і 
відношення громадських інститутів до питань побудови національної інноваційної системи, 
активізації інноваційних процесів і формування інноваційної культури окремої особи і 
суспільства в цілому, дає основу стверджувати про існування серйозних проблем, що 
вимагають не лише практичного вирішення, але і глибокого наукового дослідження.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих 
наукових результатів.  Зміни останніх років законодавчо закріпили право на свободу 
інноваційної діяльності у будь-якій сфері громадського життя: економіці, управлінні, освіті, 
військовій справі. Проте практика інноваційних перетворень зіткнулася з серйозним 
протиріччям між виниклою потребою в активному і ефективному залученні фахівців до 
інноваційної діяльності і невмінням суб'єктів цієї діяльності її реалізувати [2, 3]. Низький 
рівень інноваційної культури в системі освіти зумовив відсутність у мультикультурному 
середовищі професійного утворення культури використання нововведень в реальній 
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практиці.  Одним з проявів інноваційної культури в освіті є формування образу особи,  що 
максимально повно виражає потенціали людини. Категорія - потенціал людини - в 
педагогічних текстах часто вживається як синонім здібностей особи, що не зовсім точно. У 
філософії потенціал є здатність речей змінюватися - якісно, кількісно, просторово. 
«Потенціал - це недіюча можливість, здібна стати дійсністю (реальністю) в певних умовах. 
Перехід можливості в реальність є процесом актуалізації потенції» [4]. Перехід потенції в 
реальність здійснюється різними соціальними інститутами, у тому числі освітньою 
діяльністю, покликаній розвинути істотні властивості особи, обумовлені її внутрішньою 
суттю [5]. Причому категорія актуалізації носить подвійний характер феномену, що стоїть за 
нею: з одного боку - зусилля офіцера-викладача, з іншого - активність того, хто навчається. 
Тобто форми прояву потенцій особи завжди діалогічні, вони виступають як результат 
взаємодії слухача і офіцера-викладача. У зв'язку з цим важливо визначити пріоритети 
особистісного розвитку. В основі будь-яких педагогічних концепцій і виховних практик 
лежить етичний ідеал феномену «людина», що формується певною культурою і концентрує в 
собі її ціннісні представлення у вигляді поєднання духовного, соціального і фізичного 
компонентів.  У онтологічному плані ці компоненти з'являються у вигляді відповідних груп 
якостей людини, елементів культури, соціуму і природи, що формуються за рахунок 
освоєння і перетворення. Причому феномени соціального і культурного розчинені один в 
одному,  бо у будь-якому соціальному явищі завжди є присутньою людина як носій 
соціальних ролей і культурних цінностей. Суть соціуму - зробити людину громадською, 
забезпечивши його набором необхідних ролей і технологіями їх виконання. Суть культури - 
сприяти формуванню духовно цілісної особи, подоланню соціально-рольової обмеженості 
людини.  Суть природи -  це,  передусім,  багаторівневе буття людської тілесності.  Тіло як 
феномен природи є первинною передумовою соціально-культурного існування людини. 
Дійсно, з рівнем фізичного розвитку особистості пов'язаний психічний і інтелектуальний 
розвиток людини, успішність його соціалізації. 

Розглянуті компоненти феномену «людина», що формуються в процесі освоєння і 
перетворення елементів культури, соціуму і природи, з позицій освітньої теорії і практики 
виступають основними стратегіями розвитку, що мають бути забезпечені багаторівневим 
педагогічним комплексом цінностей, цілей, знань, методів, ресурсів. Ці компоненти 
визначають і пріоритети освітньої діяльності, спрямованої на формування інноваційної 
культури офіцера-викладача : 

1. Духовний розвиток, орієнтований на формування трьох сфер: ціннісно-нормативну, 
когнітивну і технологічну. Важливість духовного розвитку особистості - як неодмінної 
умови досягнення успіхів в конкретній професійній діяльності підкреслював видатний 
політик і державний діяч генерал Шарль де Голль: «Без глибини міркування, легкості 
синтезу і упевненості суджень професійні знання були б марними хитрощами; ті, хто має 
зародки цих властивостей, погано розвиватимуть їх, якщо застосовуватимуть їх тільки в 
одній військовій області.  Сила розуму вимагає різноманітності,  якої не можна знайти у 
виняткових навичках певної професії. Істинною школою командування є загальна культура... 
Не було жодного знаменитого полководця, який не черпав би свого мистецтва із скарбниці 
людського розуму. В основі перемог Олександра Македонського ми завжди врешті-решт 
знаходимо Аристотеля.» [6]. 

2. Соціальний розвиток - розвиток особистості як суб'єкта соціальних стосунків і, 
передусім, оволодіння професійними знаннями, уміннями і навичками. 

3. Фізичний розвиток. Зважаючи на, поза сумнівом, важливе значення фізичного 
здоров'я особи для перспектив її творчого росту,  в той же час буде неправомірним давати 
оцінку потенційним творчим здібностям людини по рівню його фізичного розвитку. Більше 
того, природжені або придбані фізичні обмеження людини часто є для нього потужним 
спонукальним стимулом в реалізації творчих зусиль. Фізичні обмеження у багатьох випадках 
не є перешкодою в досягненні видатних результатів навіть у військовій справі. Відомо [6], 
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що однорукому, одноокому, що страждав, нервовою збудливістю, видатному англійському 
флотоводцеві, що важко страждав від морської хитавиці, адміралові Гораціо Нельсону його 
фізичні недоліки не заважали отримувати яскраві перемоги [6].  У боях отримали важкі 
фізичні каліцтва російський полководець М.І. Кутузов і радянський адмірал І.С. Ісаков, але 
це не зломило їх волю. Високий інтелектуальний рівень і професіоналізм дозволили їм 
блискуче керувати військами довгі роки. У зв'язку з цим доречно навести думку англійського 
військового психолога Н. Коупленда про роль спорту у формуванні індивідуальних якостей 
особи. Він відмічає: багато осіб з розвиненим рівнем інтелекту, у тому числі і великі 
керівники не мали схильності до спорту;  ні в якому разі спорт не можна ставити вище за 
професійну діяльність і службові обов'язки; людину, що не має схильності до спорту, у 
якого,  як мовиться,  дві ліві руки або дві ліві ноги не слід змушувати до нього.  Невдачі в 
спортивних змаганнях негативно позначатимуться на його індивідуальності [7]. Відмінний 
спортсмен зовсім не обов'язково має якості, необхідні для інтелектуальної діяльності. Можна 
бути спортсменом навіть світового класу і в той же час безглуздою людиною. Проте такі 
випадки - виключення[7]. 

Розглянуті пріоритети освітньої діяльності показують, що проблема формування 
інноваційної культури офіцера-викладача охоплює широкий спектр самостійних питань і 
визначає ряд концептуальних положень, які повинні лягти в основу розробки конкретних 
освітніх технологій по формуванню інноваційної культури у вищому військовому 
навчальному закладі: 

Широке оволодіння офіцерами-викладачами інноваційною культурою можливо лише 
при створенні відповідної технології навчання інноваційної діяльності на усіх її етапах. 

Формування у офіцерів-викладачей системних уявлень про інноваційні процеси, що 
відбуваються у безлічі культур і субкультур, що відносяться до освітнього 
мультикультурного простору. 

Формування у офіцерів-викладачей інноваційного мислення шляхом їх широкого 
залучення в якості активних учасників реальних інноваційних процесів. Така участь повинна 
бути не лише на аналітичних і прогнозних етапах інноваційного процесу, але і на етапах 
розробки інноваційних рішень. 

Структуризація інноваційної системи вищого військового навчального закладу, 
загальної національної інноваційної системи та сприятливе інноваційне середовища. 

Розробка дидактичних засобів (технологій), діалогічність в процесі спільної участі в 
інноваційному процесі офіцера-викладача та слухача. 

Розробка технологій виявлення індивідуальних особливостей офіцера-викладача та 
рівня його готовності до участі в інноваційній діяльності. 

Розробка методів формування колективів для вирішення негативно структурованих 
(винахідницьких) завдань. 

Перераховані концептуальні положення вказують на те, що процес формування 
інноваційної культури особистості в системі військової професійної освіти повинен 
розглядатися в єдності інноваційної культури офіцера-викладача і слухача. 

З аналізу суті інноваційної діяльності і сукупності вирішуваних при цьому проблем, 
очевидний висновок про те, що інноваційна культура є поняттям інтегральним, а її 
основними складовими є: професійна культура, культура творчості, патентна культура, 
культура сприйняття нового, культура управління, фізична культура. Саме таке 
представлення інноваційної культури буде гарантією від невдач, які можуть виникнути, 
якщо виключити з поля зору педагогічних колективів безліч об'єктивно існуючих на 
сучасному етапі розвитку вищої професійної освіти актуальних проблем: 

Наука і культура зацікавлять до себе мало новобранців доки в суспільстві насправді 
переважатиме прагнення до символів матеріального благополуччя, приємного відпочинку; 
поки дівчата віддаватимуть перевагу вдалим футболістам, хокеїстам, естрадним кумирам і 
навіть представникам кримінального бізнесу; поки засоби масової інформації не 
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спонукатимуть молодих людей відноситися до наукової кар'єри як до чогось, що варто було 
б домагатися. У такому суспільстві лише незначне число творчих людей розвиває свої 
дарування в напрямі, відмінному від цих загальноприйнятих «цінностей». Лише самі 
незалежні особи здатні протистояти спокусі сприйняти банальні ідеали натовпу. Недивно, 
що в таких умовах багато молодих обдарованих людей покидають свою вітчизну з надією 
знайти за кордоном «клімат», в якому укорінилася повага до знання. 

По-друге, проблема, пов'язана з високою інерційністю вищої школи, обумовлена 
неготовністю жити і розвиватися в обстановці, що динамічно міняється. Це в числі інших 
причин обумовлено і хронічним браком коштів не лише на оновлення,  але навіть на 
підтримку матеріально-технічної бази навчання, що принципово не може забезпечити 
формування повномасштабного навчально-інноваційного комплексу вищого навчального 
закладу. 

По-третє, проблема, пов'язана з падінням рівня підготовки фахівців, що, передусім, 
обумовлено відсутністю взаємозв'язку науки і системи освіти, несприйнятністю вищої школи 
до нововведень і оновлення на базі наукових досягнень, а також відривом наукових 
досліджень ВВНЗ від потреб навчального процесу. 

По-четверте, проблема науково-педагогічних кадрів. Статистика показує, що в 
структурі професорсько-викладацького складу ВНЗ переважають особи від 41 до 60 років і 
старше (69,6 %). Відсоток молоді до 30 років складає лише 9,9 % [8]. Це дозволяє 
припустити, що через 5-10 років загостриться не лише проблема відтворення кадрового 
потенціалу вищої школи, але і збільшиться невідповідність рівня професійної підготовки 
викладачів вимогам епохи економічного розвитку суспільства, заснованого на нових знаннях 
(інноваційного розвитку). Знижується також доля молоді, що йде в науку (від 26 до 30 років - 
8,8%, а до 25 років - 2,9%), що загострить проблему відтворення наукового потенціалу вищої 
школи  

Додаткова проблема, що характерна для вищої військової школи, полягає в жорсткій 
регламентації практично усіх сторін діяльності ВНЗ, в уніфікації учбових планів і програм, 
підручників і посібників, в чітких вимогах до розпорядку занять і інших аспектів діяльності 
ВВНЗ. Такі умови функціонування ВВНЗ вимагають особливого підходу до питань 
організації інноваційної діяльності і участі в ній. Якщо спробувати виділити сутнісні 
причини проблем в системі вищої освіти, то можна виявити, що вони відносяться, передусім, 
до теоретичної і світоглядної площинам. По-перше, в нових економічних, соціально-
політичних, соціально-культурних умовах проявилася концепція освіти, що існувала в 
колишні роки, відповідно до якої навчання було спрямоване на формування упевненості, що 
будь-яка проблема має тільки одне правильне рішення.  Слабкість цієї парадигми полягає в 
тому,  що в подібній картині світу немає місця етиці,  моралі і моральності.  Цей підхід в 
принципі заперечував пріоритет духовно-моральних начал при рішенні практичних завдань, 
що призводило до грубого спотворення самої суті інноваційної діяльності, і робило 
неможливим формування високої інноваційної культури залучених в цю діяльність суб'єктів . 
По-друге,  відмова від надмірно ідеологізованого підходу до виховної роботи привела до 
практично повного заперечення виховання як такого, зводячи його до «виховання через 
предмет». Проте практика переконливо показує, що сам по собі предмет має надзвичайно 
малий виховний потенціал. Тут маються на увазі не лише предмети природничо-наукового 
циклу, звернені до суто раціональної сфери, але і предмети соціально-гуманітарного циклу 
(філософія,  історія,  право).  Саме у гуманітарній сфері як ні де важлива роль офіцера-
викладача, через якого слухач залучається до багатства вітчизняної і світової духовної 
культури, без чого принципово не можна очікувати на помітні успіхи у формуванні 
інноваційної культури. Нині освітні і виховні парадигми коригуються на різних підставах, 
зокрема все частіше дослідники звертаються до синергетичних ідей і принципів, які, 
зародившись у сфері природничо-наукового знання, успішно застосовуються в історії, 
економіці, медицині, освіті. По-третє, негуманність традиційних освітніх практик, які не 
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здатні забезпечити диференційований підхід до розвитку особистості відповідно до її 
індивідуальності. У зв'язку з цим гуманізація освіти розглядається як провідний напрям 
вирішення глобальної проблеми - утвердження в сучасному суспільстві високої інноваційної 
культури. Таке завдання може бути вирішене з опорою на дослідження людської активності, 
з урахуванням досвіду загальносвітової цивілізації і традицій вітчизняної культури. По-
четверте, сучасна освіта не орієнтована на формування особистості. Незважаючи на існуючі 
оцінки ситуації в освіті,  засновані на суто кількісних середніх показниках,  самі по собі ці 
показники (навіть відносно благополучні), не є гарантією успішного розвитку країни і 
суспільства в цілому. Тому сьогоднішнє суспільство гостро потребує багатосторонньої 
особистості з широким горизонтом мислення, що вміє жити у альтернативному світі. У 
зв'язку з цим істотно зростають роль і значення не лише професійної грамотності і 
компетентності фахівця, але і його морально-етичних рис, почуття відповідальності за 
можливі негативні наслідки своєї діяльності, тобто зростання ролі тих якостей особи, які 
характеризують його інноваційну культуру. 

Недозволеність перерахованих проблем і освітніх завдань визначає потребу в 
теоретичному обгрунтуванні умов оптимізації освітніх моделей відповідно до об'єктивних 
соціально-культурних реалій, в інтеграції інноваційної і навчальної діяльності ВВНЗ, в 
розробці методик і алгоритмів рішення інноваційних завдань, методів об'єктивної оцінки 
рівня готовності офіцерів-викладачей до участі в інноваційній діяльності на усіх її етапах. 
Реалізація цих потреб дасть основу для успішного виконання функцій ВВНЗ по формуванню 
у офіцерів-викладачей стійкої інноваційної культури [2]. 

Висновки. Таким чином, аналіз концепції державної інноваційної політики підтвердив 
актуальність розробки і реалізації нових освітніх технологій, що забезпечують можливість 
формування інноваційної культури офіцера-викладача в системі військової професійної 
освіти. На основі узагальнення статистичних даних про стан сфери української науки і рівня 
використання її результатів в економіці показано, що інноваційна діяльність України 
характеризується значним науково-технічним потенціалом і одночасно низькими 
показниками інноваційної активності, у свою чергу обумовленої низьким рівнем 
інноваційної культури як суспільства в цілому, так і окремих осіб. Виконаний аналіз 
інноваційної активності в системі вищої військової школи дозволив сформулювати 
першочергові завдання, рішення яких забезпечить її адекватний вклад у формування 
національної інноваційної системи. Зважаючи на стратегічно вирішальне значення 
інноваційної культури можна зробити наступні висновки: 

1. Відставання інноваційних процесів в організації, управлінні, освіті, праві, укладі 
життя від досягнень наукової і технічної думки (культурне відставання) стає гальмом 
розвитку цих досягнень і перешкоджає їх ефективному використанню. 

2. Необхідний системний комплексний підхід до проблеми формування інноваційної 
культури, спрямований передусім на створення такої атмосфери в суспільстві, в системі 
освіти, в якій конструктивне відношення до нової ідеї, нововведення було б не лише 
потребою кожного громадянина, але і однією з найбільш значимих громадських цінностей. 

3. Необхідні принципові перетворення в системі освіти, у вихованні майбутньго 
офіцера-викладача. Він продукуватиме нові ідеї, що повинні зустрічати розуміння і 
підтримку з боку зрілих педагогів, також має бути сформоване «доброзичливе середовище». 
Потрібні методики формування і оцінки рівня інноваційної культури усіх суб'єктів 
професійної освіти. 

4. У навчальних, наукових і інших колективах важливо формувати конструктивне, 
шанобливе відношення до нововведень, їх носіїв, морально і матеріально стимулювати 
новаторські пропозиції, допомагати доводити їх до впровадження. 

5. Гуманітарним наукам, особливо педагогіці, соціології, психології, необхідно більш 
глибоко досліджувати феномен інноваційної культури, його організаційний компонент, 
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обгрунтовувати ефективні засоби проти відсталості, консерватизму, боягузтва, лінощів 
думки і інших вад особи, що перешкоджають інноваційним процесам. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ІНТЕРКУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАТИВНИХ 

УМІНЬ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ  
 

У статті розглядаються різні підходи до визначення педагогічних умінь, в основі яких 
лежить теоретична підготовка і врахування специфіки тієї діяльності, у якій ці вміння 
проявляються й функціонують. Підкреслюється взаємозв'язок різних підходів до сутності 
поняття «уміння» і в педагогіці, і в психології уміння - це готовність до практичних дій, які 
виконуються свідомо на основі отриманих знань. 

Ключові слова: комунікативні вміння, педагогічні вміння, іноземна мова, культурознавчий 
підхід, інтеркультурна комунікація 

 
В статье рассматриваются различные подходы к определению педагогических умений, в 

основе которых лежит теоретическая подготовка и учет специфики той деятельности, в 
которой эти умения проявляются и функционируют. Подчеркивается взаимосвязь различных 
подходов к сущности понятия «умение» и в педагогике, и в психологии умения - это готовность 
к практическим действиям, которые выполняются сознательно на основе полученных знаний. 

Ключевые слова: коммуникативные умения, педагогические умения, иностранный язык, 
культуроведческой подход, интеркультурная коммуникация 

 
The article discusses various approaches to the definition of pedagogical skills, which are based on 

theoretical training, and awareness of the activities in which these skills appear and function. Emphasizes 
integration of different approaches to the essence of the concept of "ability" and in pedagogy and 
psychology skills - a willingness to practical actions that are performed on the basis of conscious 
knowledge. 

Keywords: communication skills, teaching skills, foreign languages, cultural studies approach, 
intercultural communication 

 
На сучасному етапі розвитку суспільства розширюються й заглиблюються контакти в 

різних сферах економічного, суспільно-політичного, соціального й культурного життя на 
міжнародному, міжособистісному й індивідуально-груповому рівнях. Усвідомлення 
приналежності до єдиного загальноєвропейського простору й прагнення знайти вихід у 
багатомовну Європу зі специфічними культурними особливостями її народів, що населяють, 
свідчать про подолання культурної ізоляції Росії й розвитку міжкультурної взаємодії. Для 
спілкування із представниками різних культур студентам необхідні добре сформовані 
інтеркультурні комунікативні вміння, які, на наш погляд, є складовою частиною загальних 
комунікативних умінь. 

Поняття «комунікативні вміння» включає дві складові «комунікативний» та «уміння». 
Спочатку звернемося до трактування поняття «уміння». 

Проблема вмінь є однієї з найбільш складних у педагогічній науці, а тому існують 
всілякі точки зору по питанню сутності поняття «уміння». 

Поняття «уміння» у сучасної англомовній і німецькомовної психологічній літературі 
не позначається яким-небудь одним, одномовно-адекватним психологічним терміном і, за 
свідченням самих зарубіжних психологів, носить розпливчастий, часто суперечливий 
характер. 

Вітчизняні психологи відзначають різні специфічні риси вмінь. Перелічимо 
найважливіші з них: відсутність автоматизації при виконанні дій (В. Давидов, Л. Ітельсон, Б. 
Ломов, А. Петровський); постійне використання опори на знання й попередній досвід у 
процесі дій (М.  Гамезо,  В.  Давидов,  Л.  Ітельсон,  К.  Платонов);  паралельне використання в 
процесі неавтоматизованих у цілому дій поряд зі знаннями також окремих простих навичок, 
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що є компонентами цих дій (І.Зимняя, А. Петровський, К. Платонов); наявність 
розгорнутого самоконтролю в процесі виконання дій (З. Решетова й ін.). 

Перераховані вище особливості вмінь, представлені у вітчизняній загальній психології, 
переносяться в загальну педагогіку й методику навчання іноземних мов. 

Що ж розуміють під «умінням» педагоги? А. Усова й А. Бобров інтерпретують 
«уміння»  як можливість виконувати дію відповідно до цілей й умов,  у яких людині 
доводиться орієнтуватися [17]. В. Максимова трактує «уміння» як складну систему 
усвідомлених дій, що забезпечують продуктивне застосування знань у нових умовах 
відповідно до мети [10]. Підхід до «уміння» як до одиниці предметної діяльності, що 
відбиває її мотиваційну, змістовну й операційну сторони, підтримується у визначенні Г. 
Щукіної [22]. 

Поряд із цим виникає необхідність підкреслити, що вміння - це структурний компонент 
особистості, що визначає можливість здійснення конкретної діяльності. 

Таким чином, ми можемо констатувати взаємозв'язок різних підходів до сутності 
«уміння» й у педагогіці й у психології: уміння - це готовність до практичних дій, 
виконуваним свідомо на основі придбаних знань. 

Аналізуючи підходи до розуміння сутності педагогічного вміння, можна відзначити, що 
в сучасних психолого-педагогічних дослідженнях існують три найбільш важливі напрямки в 
розумінні його сутності. У рамках першого напрямку педагогічне вміння визначається як 
здатність на основі знань і навичок виконувати яку-небудь діяльність в умовах, що 
змінюються (Н. Кузьміна, К. Платонов й ін.); у рамках другого - як володіння складною 
динамічною сукупністю психічних і практичних дій, спрямованих на творче виконання 
професійних функцій (А. Щербаков й ін.); у рамках третього - представлені визначення, що 
відбивають специфіку окремих компонентів професійно-педагогічної діяльності (А. Акімова, 
Г. Засобіна, Н. Яковлєва й ін.). 

Незважаючи на різні підходи до визначення педагогічних умінь, необхідно визнати, що 
в їхній основі лежать теоретична підготовка і врахування специфіки тієї діяльності, у якій ці 
вміння проявляються й функціонують. 

У нашій роботі ми опираємося на загальновизнане в науці визначення вміння. Уміння - 
це надзвичайне складне структурне сполучення почуттєвих, інтелектуальних, вольових, 
емоційних якостей особистості, що формуються й проявляються в системі розумових, 
мневмотичних, вольових, сенсомоторних й інших дій, забезпечуючи досягнення 
поставлених цілей діяльності в умовах, що змінилися, її протікання [37; 6; 9; і ін.]. 

Визначення «комунікативний» походить від латинського терміна communication 
(повідомлення, передача) - універсальне поняття, що у цей час використається всіма 
науками. 

Процес комунікації багатогранний.  А.  Леонтьев розглядає його як «комплексну 
проблему», що покликаний вирішувати цілий ряд наук: філософія, соціологія, 
соціолінгвістика, соціальна психологія, педагогіка й ін. 

Термін «комунікація» у наші дні використається в трьох значеннях: 1) шлях 
повідомлення; 2) форма зв'язку; 3) акт спілкування, повідомлення інформації. 

Визначаючи сутність поняття «комунікація» як значеннєвий акт соціальної взаємодії, 
А. Петровський загострює нашу увагу на тому, що «основні функції комунікаційного 
процесу складаються в досягненні соціальної спільності при збереженні індивідуальності 
кожного її елемента» [14, с. 168]. 

У словнику іноземних слів комунікація визначається як «акт спілкування,  зв'язок між 
двома й більше індивідами, заснована на взаєморозумінні; повідомленні інформації однією 
особою іншому або ряду осіб» [15, с.135]. 

І. Зімняя також вважає ключовим поняттям у визначенні комунікації «передачу й 
прийом інформації», підкреслюючи, що «комунікація - надзвичайно широке і ємне поняття, 
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тому що це усвідомлений і неусвідомлений зв'язок, передача й прийом інформації, вона 
спостерігається всюди й завжди» [3,с.44]. 

Ми погоджуємося з точкою зору І. Зімнєй, і тому розглядаємо комунікацію як зв'язок, у 
ході якого відбувається обмін інформацією за допомогою вербальних і невербальних засобів, 
як соціальна взаємодія. 

Самим складним і вищим порядком комунікації є спілкування людей. Традиційним 
визначенням спілкування вважається розгляд його як процесу передачі інформації, як 
вплив на інші за допомогою цієї інформації. 

Не вступаючи в дискусію про тотожність понять «комунікація» й «спілкування», ми 
приєднуємося до думки тих дослідників, які розглядають комунікацію як поняття, що включає 
в себе спілкування живих істот, у тому числі й людей. Спілкування являє собою особливий 
вид комунікації (Г. Андрєєва, О. Вербицький, В. Ширшов й ін.). Особливим у комунікації, 
що відрізняє її від всіх інших видів діяльності,  є розвиток специфічної системи суб'єкт-
суб'єктних відносин, заснованих на соціальному обміні того, що втримується у свідомості. 

Спроби наблизити процес навчання до процесу комунікації вживали давно й розвили у 
викладачів і тих, яких навчають, смак до комунікативного навчання. 

Розробкою комунікативного напрямку займалися багато педагогів-дослідників (А. 
Леонтьєв,  В.  Костомаров,  О.  Митрофанова,  Г.  Китайгородська);  методисти й психологи (І.  
Бім, П. Гурвич, І. Зімняя, Е. Пасов, Г. Рогова, В. Скалкін й ін.); багато закордонних учених, 
такі як Г.Лозанов і його школа в Болгарії, Г. Піфо - у ФРН, Р.Олрайт, Г.Уідсон, У.Літлвуд - 
в Англії, С.Савіньон - у США й багато хто інших. При всьому розходженні методологій і 
технологій навчання всі ці вчені внесли в теорію й практику багато коштовного. 
Вишукування кожного вченого мають право на подальший розвиток. 

Нам близька точка зору Е. Пассова, який стверджує, що «сутність комунікативного 
навчання полягає в тім, що процес навчання є моделлю процесу спілкування. Отже, на його 
думку, «готувати тих, яких навчають, до участі в процесі іншомовного спілкування потрібно 
в умовах іншомовного спілкування» [136, с.5]. 

Комунікативна спрямованість навчання іноземній мові припускає незалежно від 
ступеня обмеженості практичних цілей таке навчання, що дозволило б тому, якого навчають, 
адекватно орієнтуватися в комунікативній ситуації, тобто виконувати в тім або іншому 
ступені роль дійсного комуніканта в рамках конкретного фрагмента спілкування. 

Комунікативно-орієнтоване навчання іноземним мовам означає формування в тих, яких 
навчають, комунікативної компетенції. Термін «компетенція» (від лат. competere - бути 
здатним до чого-небудь) був уведений Н.Хомським. Спочатку він позначав здатність, 
необхідну для виконання певної язикової діяльності в рідній мові. Компетентний 
мовець/слухаючий повинен, на думку Н.Хомського: утворювати/розуміти необмежене 
число пропозицій по моделях; мати судження про висловлення, тобто вбачати формальна 
подібність/розходження в значенні двох виражень. 

Соціолінгвісти, покритикувавши таке вузьке розуміння лінгвістичної компетенції, 
запропонували поняття комунікативної компетенції, визначаючи її як володіння лінгвістичною 
компетенцією, знання відомостей про мову, наявність умінь співвідносити мовні засоби із 
завданнями й умовами спілкування, уміння організовувати мовне спілкування з урахуванням 
соціальних норм поводження й комунікативної доцільності тих, яких навчають. 

Для нашого дослідження становить інтерес те, що багато авторів вважають за необхідне 
формування в майбутніх фахівців відповідних компетенцій або компетентності при навчанні 
іноземним мовам (М. Боліна, С. Колова, Л. Левчук, В. Сафонова, Л. Якушкіна й ін.). У 
науковій педагогічній літературі розглядаються також поняття: лінгвокраєзнавча 
компетенція, культурологічна компетенція, інтеркультурна компетенція. 

Під лінгвокраєзнавчою компетенцією неавтентичної мовної особистості розуміється 
здатність здійснювати міжкультурну комунікацію, що базується на знаннях лексичних 
одиниць із національно-культурним компонентом семантики й уміннях адекватного 
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їхнього застосування в ситуаціях міжкультурного спілкування, а також уміннях використати 
фонові знання для досягнення взаєморозуміння в ситуаціях міжкультурного спілкування. 

Культурологічна компетенція розглядається як здатність і готовність до діалогу 
культур, заснована на комплексі засвоєних лінгвістичних знань, умінь, навичок в іноземній 
мові, знання сучасної соціокультурной системи країни досліджуваної мови, а також 
історичних умов, що вплинули на її становлення; країнознавчих знань й умінь, що 
дозволяють проводити порівняльний аналіз рідної й іншомовної культури. 

Відповідно до цілей нашого дослідження приведемо також визначення поняття 
інтеркультурної компетенції, під якою поруч учених розуміється вміння діяти в певному 
ситуативному контексті й спілкуватися засобами іноземної мови з орієнтацією свого 
мовного поводження на культурні особливості своєї країни й країни досліджуваної мови (у 
нашому випадку України і Німеччини). 

Формування комунікативної, лінгвістичної й лінгвокраєзнавчої компетенцій повинне 
служити формуванню інтеркультурної компетенції, як основної мети навчання іноземним 
мовам. 

Поняття «компетенція» й «компетентність» використаються в більшості випадків як 
синоніми.  Ми розділяємо точку зору тих дослідників (М.  Боліна,  М.  Булигіна,  С.  Колова),  
які визначають компетенцію як поінформованість, знання, досвід якої-небудь діяльності, а 
компетентність - як професійно-сформовані якості особистості, і розглядають компетенцію 
як основу або базу для подальшого формування й розвитку компетентності. 

Для нас особливий інтерес представляє формування вмінь здійснювати мовні дії в 
іншомовному середовищі. Подібні вміння припускають певний рівень сформованості 
комунікативної компетентності. Н.Гез, характеризуючи сутність комунікативної 
компетентності в досліджуваній мові, визначає її як здатність правильно використати мову 
в різноманітних соціально детермінованих ситуаціях. 

Крім знань про мову, відповідно до формулювання автора, вона містить у собі вміння 
комунікантів співвідносити мовне висловлення із цілями й ситуацією спілкування, з 
розумінням взаємин між сторонами, що спілкуються, а також уміння правильно 
організовувати мовне спілкування з обліком культурних і соціальних норм комунікативної 
поведінки. 

Додамо, що ми розглядаємо цей вид компетентності як сукупність комунікативних знань, 
умінь і навичок, що забезпечують ефективне протікання комунікативного процесу. Отже, 
комунікативна компетентність містить у собі крім володіння комунікативними знаннями й 
навичками, також володіння комунікативними вміннями, особлива увага до яких ми 
проявляємо у зв'язку з темою нашого дисертаційного дослідження. 

Зміст поняття «комунікативні вміння» розглядають у своїх роботах багато 
вітчизняних і закордонних учених. Великий інтерес для цілей нашого дослідження 
представляють роботи, присвячені розробці загальноних принципів комунікативного 
навчання, аналізу структури комунікативних умінь (І.Зімняя, В. Кан-Калік, Н. Кузьміна, А. 
Леонтьєв, А. Леонтьєв, Е. Пасов й ін.). Проблеми формування комунікативних умінь у 
цілому освітлені в дисертаційних дослідженнях (М. Бірюкова, О. Гур'янова, В. Кочєтова, З. 
Павицька, Л. Шаповалова й ін.); в інші - досліджені особливості формування 
комунікативних умінь у різних вікових групах (Е.  Кобєлєва,  Л.  Лухадєєва,  Л.  Мунірова й 
ін.); вивчено проблеми формування міжкультурних і транскультурных комунікативних умінь  
(О. Боровкова, Р. Коновалова). Серед закордонних досліджень найбільшої уваги, на нашу 
думку, заслуговують роботи Д.Джонсон і Р.Джонсон, Р.Хіллза й П.Діксона. 

У психолого-педагогічній літературі відомі різні підходи до визначення поняття 
«комунікативні вміння». Так, Н. Кузьміна [4] під комунікативними вміннями розуміє вміння 
встановлювати правильні взаємини з дітьми й перебудовувати їх відповідно до розвитку 
учнів і вимог до них.  Відповідно точки зору Є.  Семенової [12],  комунікативні вміння -  
якості суб'єкта спілкування, що дозволяють йому здійснювати педагогічне спілкування 
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на оптимально-високому професійному рівні. Визначаючи сутність поняття 
«комунікативні вміння» Л..Уманський [12] підкреслює, що комунікативні вміння 
припускають уміння встановлювати певні, практично однозначні відносини з людьми. 

Якщо Н. Кузьміна, Є. Семенова, Л. Уманський ключовим поняттям у визначенні 
комунікативних умінь уважають поняття «відношення», то А. Ксенофонтов і Р. Мунірова 
дотримуються іншої точки зору. Зокрема, Р. Мунірова відзначає, що комунікативні вміння є 
не що інше, як усвідомлення комунікативної дії учнями (на основі знань структурних 
компонентів умінь і комунікативної діяльності) і їхня здатність правильно будувати своє 
поводження, управляти їм відповідно до завдань спілкування [12]. Як спосіб вираження 
думок, ідей, почуттів, переживань, відносин, як спосіб впливу на інші й перетворення  
інших розуміє комунікативні вміння А. Ксенофонтов. 

Розглядаючи проблему комунікативних умінь, ми виявили різні підходи до 
трактування сутності даних умінь. На рівні ключових слів поняття «комунікативні вміння» 
можна представити як якості суб'єкта спілкування, спосіб вираження, система дій, адекватне 
використання засобів спілкування, володіння соціальною перцепцією, обмін інформацією, 
уміння спілкування. 

Проведений аналіз вищевикладених підходів до визначення поняття «комунікативні 
вміння» дозволяє відзначити, що дослідники, уточнюючи дане поняття, виходили із загальних 
теоретичних положень. Зокрема, відзначаючи, що вміння - це «знання в дії» (Р. Мунірова); а, 
також підкреслюючи, що при формуванні комунікативних умінь необхідно чітко 
представляти структуру комунікативних умінь як особливим образом освоєних людиною 
способів рішення комунікативних завдань. 

У психолого-педагогічній літературі існують різні класифікації комунікативних умінь. 
А. Леонтьєв [7] розглядає групи комунікативних умінь під загальною назвою 

«орієнтування», що, у свою чергу, представлена в трьох аспектах: у просторі, у часі, у 
соціальних відносинах: уміння орієнтуватися в партнерах, тобто визначати характер 
людини, його настрій; правильно витлумачувати поводження партнерів; уміння 
орієнтуватися у відносинах з можливими партнерами й між ними, тобто в співвідношенні 
свого й їх рольового й вікового статусів - у ступені близькості й довірчості; уміння 
орієнтуватися в ситуації спілкування. 

Відповідно до думки Є. Боровкової, комунікативні вміння можна розділити на наступні 
групи: гностичні, проектувальні, організаторські й спеціальні, - що має на увазі адекватне 
використання всіх засобів спілкування відповідно до цілей, умовами, суб'єктами 
спілкування. 

Іншу позицію займає А. Мудрик, вважаючи формування комунікативних умінь 
важливим аспектом підготовки до спілкування, класифікує комунікативні вміння в такий 
спосіб: уміння переносити відомі знання й навички, варіанти рішення, прийоми спілкування 
до умов нової ситуації, трансформуючи їх у відповідності зі специфікою її конкретних умов; 
уміння знаходити рішення в комунікативній ситуації з комбінації вже відомих ідей, знань, 
навичок, прийомів; уміння створювати нові способи й конструювати нові прийоми для 
рішення конкретної комунікативної ситуації. 

Для нашого дослідження важлива точка зору Н. Кузьміної, що при аналізі педагогічної 
діяльності, розглядаючи загальнопедагогічні вміння, поряд із гностичними, проектувальними, 
організаторськими, конструктивними виділяє комунікативні вміння, які включають уміння 
вступати в позитивний емоційний контакт, установлювати й підтримувати емоційний і 
діловий контакт, спонтанно спілкуватися, слухати й розуміти партнера по спілкуванню, 
взаємодіяти з партнером, управляти увагою аудиторії. 

Звернемося до досвіду закордонних дослідників по проблемі комунікативних умінь. 
Д.Джонсон і Р.Джонсон [25, с.30] розглядають комунікативні вміння з погляду процесів 
передачі повідомлення й сприйняття між партнерами. Р.Хіллз, розглядаючи комунікативні 
вміння з позиції вміння взаємодіяти з іншими, відзначає, що формування комунікативних 
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умінь припускає розвиток мовного й немовного поводження у взаємодії. Отже, розвиток 
комунікативних умінь, на думку Р.Хиллза, не що інше, як уміння словесно й візуально 
представлятися іншим. Точка зору П.Діксона відрізняється від поглядів, прийнятих у 
вітчизняній педагогіці. Дослідник уважає, що комунікативні вміння, до складу яких входять 
індивідуальні й соціальні вміння, - це заповзятливість, організація самоосвіти, уміння 
спілкуватися, застосування цифрової й інформаційної технології. 

Термін «міжкультурний» як похідний від поняття «міжкультурне виховання й 
навчання» виник у рамках так званої міжкультурної педагогіки, основні положення якої 
сформульовані в дослідженнях В.С.Біблера Є. Бондаревської, А. Валицької, К.-Х.Діккопа, 
Х.Кіппера, Г.Рерса і ін. 

Основним принципом міжкультурної педагогіки є виховання «культури миру», під якою 
розуміється сукупність етичних цінностей і норм відносини до іншому й до навколишнього, 
традицій і звичаїв, поводження й способу життя, людської особистості, її достоїнства й прав: 
розуміння й прийняття розходжень між людьми в культурі, вдачах і звичаях: взаєморозуміння 
як між народами, так і між етнічними, релігійними групами» [20, с.8]. 

Розвиток демократії в нашій країні, гуманізація суспільних відносин створюють відомі 
умови для встановлення довіри між людьми різних національностей, поважного відношення 
до їхньої культури,  мові,  традиціям,  що стає можливим,  на наш погляд,  тільки при 
усвідомленні єдності всіх людей, взаємозалежності народів і держав в умовах 
міжкультурної комунікації. 

Опираючись на дослідження Л. Ніколаєвої ї, И. Селезньової ї, О. Сиромясова ї, С. 
Тер-Мінасової ї Н. Фоміної ї, В. Фурманової ї і ін., відзначимо, що міжкультурна комунікація 
- це взаємодія культур, здійснювана в певному просторі й часі, у якому феномен культури 
розглядається як родове поняття, культурні контакти здобувають різні форми, що знаходять 
своє вираження в зіткненні, взаємовідношенні, синтезі, додатковості й діалозі [19, с.56]. У 
міжкультурній комунікації розкривається механізм функціонування культури, опредмечення 
способів її об'єктивізації в діяльності людини, пізнавальної й комунікативної. У ній культура 
виступає як система й спосіб комунікації, опосередкованою діяльністю суб'єкта, коли 
відбувається обмін інформацією, сприйняття й пізнання людей один одним, а також 
встановлення взаємовідносин. 

Основне завдання міжкультурної комунікації на сучасному етапі розвитку суспільства 
полягають у тім,  щоб активізувати гуманітарний потенціал,  націлити його на вироблення й 
твердження концепції пріоритету загальнолюдських цінностей, зближення культур різних 
країн шляхом впровадження у свідомість тих, яких навчають, почуття єдності й цінності 
нашої цивілізації. Міжкультурна комунікація як діалог культур - багатомірне явище. У її 
змісті простежується взаємодія:  а)  мови,  що відбиває культуру народу;  б)  культури,  що 
передає своєрідність суспільно-історичних умов; в) особистості, формованої в ході 
практичної діяльності. 

Міжкультурна комунікація й наступне формування інтеркультурних комунікативних 
умінь не можуть здійснюватися успішно поза сприйняттям національної картини миру й поза 
знанням менталітету партнерів по комунікативному процесі. 

Уперше поняття «картина світу» було позначено В.Гумбольдтом, котрий відзначив, що 
кожна мова по-своєму відбиває реальну дійсність. «Мова тісно переплетена з духовним 
розвитком людства й супроводжує йому на кожному щаблі його локального прогресу або 
регресу,  відбиваючи в собі кожну стадію культури...  Мова -  одне з тих явищ,  які 
стимулюють людську духовну силу до постійної діяльності» [2, с.48-52]. 

У культурній антропології й етнографії мови (Д.Хаймс) мова розглядається як матриця 
культури й у деякому змісті як форма поводження. Відповідно до теорії лінгвістичної 
відносності й додатковості (Б.Уорф, Е.Сепір, Г.А.Брутян), кожна мова дає свою картину миру 
й у той же час мова є компонентом духовної культури й має як загальноні, так і національно-
специфічні риси [16, с. 14]. 
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Можливість взаєморозуміння між окремими представниками лінгвокультурних 
сукупностей полягає в наявності загальних рис, їхньої схожості, розходжень і національно-
специфічних особливостей. Для максимально повного взаєморозуміння необхідно робити 
виправлення на національно-історичну систему понять і цінностей. У цьому випадку 
відбивається тут не національний характер, а національний погляд на мир, склад мислення, 
дух народу: як даний народ сприймає світ і відображає його. Це особливе відбиття буття й 
становить національний образ світу. У понятті «картина світу» акцентується образність, що 
супроводжує сприйняття світу людиною.  Картина світу є сукупністю уявлень людини про 
навколишню об'єктивну дійсність. 

З огляду на вищезазначене, ми можемо визначити національну картину світу як 
особливу структуру, обумовлену умовами проживання й відображувану за допомогою 
мови. 

Метою вивчення іноземної мови й культури є розширення культурної картини світу. С. 
Тер-Мінасова визначає культурну картину світу як «образ світу, переломлений у свідомості 
людини, тобто світогляд людини, що створилося в результаті його фізичного досвіду й 
духовної діяльності» [16, с. 41- 48]. З розширенням культурної картини світу зв'язане 
припущення про те, що той, кого навчають,, здобуваючи знання про чужу мову, чужу 
культуру, її цінності і норми, одночасно розширює уявлення про особливості рідної мови й 
культури. 

На думку А. Леонтьєва, у процесі засвоєння нової мови відбувається перехід на новий 
образ миру, необхідний для взаєморозуміння й співробітництва з носіями цієї мови й 
культури [8,  с.273].  Інакше кажучи,  мова не тільки лежить в основі позамовної культури й 
відбиває її, він сам по собі є культурою. 

Яким би не було визначення культури, воно містить ряд загальних, аксіоматичних по 
своїй суті подань, що часто діалектично доповнюють один одного. Ми дотримуємося 
класичного визначення культури як «сукупності матеріальних і духовних цінностей, 
створених і створюваних людством у процесі суспільно-історичної практики й 
характеризуючих історично досягнутий щабель у розвитку суспільства» [18, с.252]. 

Контакт між народами часто приводив до злиття культур при збереженні вартісних 
елементів національних традицій.  Важко буває оцінити культуру одного народу на тлі 
традицій іншого народу при порівнянні різних культур, що опираються на свої традиції. 
Міф про «взаємонепроникність» культур та їхню загибель спростують самим життям, тому 
що без діалогу культур немає історії й розвитку особистості.  Осмислення чужої культури 
допомагає краще зрозуміти свою культуру. 

Таким чином, національний характер культури не заперечує, а, навпаки, припускає 
взаємодію мов і культур різних народів, їхнє взаємне збагачення як цілісного фундаменту 
світової культури, досягнення всього людства. 

Культурні взаємини й прояви духовної близькості не менш важливі, чим політичні й 
економічні зв'язки. У цьому плані важливе значення має навчання й виховання студентів у 
контексті й принципах діалогу культур.  У наш час поняття діалогу культур стало досить 
уживаним вираженням.  Під цим словосполученням мають на увазі таку форму й спосіб 
комунікації двох і більше культур, коли кожна зі сторін визнає іншу як рівну, проявляє до неї 
інтерес, визнає її відмінності, поважає її унікальність й одночасно через пізнання й 
зіставлення поглиблює свою самоідентичність. 

Для рішення основного завдання навчання іноземній мові (розвиток здатностей 
використати іноземну мову як інструмент спілкування в діалозі культур і цивілізацій 
сучасного миру) стає неефективним традиційне викладання цього предмета. З'являється 
потреба в підготовці студентів до комунікації на рівні національного менталітету,  що 
припускає включення в процес навчання системи моральних цінностей, традицій і звичаїв, 
систему рольових очікувань, національний етикет. Національна культура розкривається 
насамперед через духовність народу. Духовність пов'язана з національною культурою, 
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традиціями, відбитими в розумі народу. Вона є мірилом культурних цінностей. Менталітет, 
як системне утворення, визначає соціальна своєрідність національної особистості, є 
серцевиною її духовного життя.  

Оволодіння іншомовною культурою припускає засвоєння не тільки відповідних фактів 
культури, але й специфічної національної ментальності носіїв мови. А. Г. Новіков визначає 
менталітет як систему цінностей, норм, ідей, символів, стереотипів, обумовлених історичною 
спадщиною, самобутніми традиціями [11, с. 63]. Мова йде, таким чином, про необхідність 
більше глибокого й ретельного вивчення миру носіїв мови,  їхньої культури в широкому 
етнографічному змісті слова, їхнього способу життя, національного характеру, тому що 
«мова не існує поза культурою, тобто поза соціально успадкованою сукупністю практичних 
навичок й ідей, що характеризують наш спосіб життя» [16, з.29]. 

Включення національно-культурного компонента в зміст утворення спричиняє 
перегляд статусу майбутнього вчителя: він повинен бути не тільки знавцем іншомовної 
культури, але й культури спілкування, правил етикету, невербальних форм вираження 
(міміки, жестів), а також національного характеру комуникантів, національно-специфічних 
особливостей мислення. Відповідаючи подібним до вимог у процесі міжкультурної 
комунікації, фахівець зможе ефективніше вирішити свої проблеми й виконувати професійні 
обов'язки. У нових умовах стає очевидним, що підвищення рівня навчання студентів 
спілкуванню між людьми різних національностей може бути досягнуто,  на наш погляд,  за 
умови оволодіння розвиненими інтеркультурними комунікативними вміннями. 

Особистість, що володіє мовним і культурним статусом, може розглядатися як 
культурно-мовна особистість. В. Фурманова дає наступне визначення культурно-язикової 
особистості:  це інтегративне й цілісна якість суб'єкта,  що володіє певним етно-  і 
соціокультурним статусом, мовним і культурним інформаційним запасом, представленим у 
вигляді тезаурусів, і здатністю його адекватного застосування [20]. 

До числа вимог, пропонованих до фахівця в міжкультурному спілкуванні, можна 
віднести наступні: 

- знання картини миру, що означає володіння системою понять іноземною 
мовою, що приводить до засвоєння інформації, необхідної для діяльності; 

- знання про соціокультурних характеристики іншомовних партнерів; 
- знання про норми, правила й ритуал поводження. 
Однак поряд зі знаннями, що навчаються повинні мати здатність їхнього практичного 

використання. У зв'язку із цим, повинні бути сформовані вміння для виходу в реальне 
спілкування, яким і присвячена тема нашого дослідження. 

Перш ніж ми зможемо сформулювати визначення терміна «інтеркультурні 
комунікативні вміння», нам представляється необхідним проаналізувати співвіднесеність 
понять «інтеркультурний», «міжкультурний», «транскультурний», «кросскультурний». 

Термін «міжкультурний», як уже згадувалося вище, прийшов зі США, але за 
рубежем він використався в сфері психологічних тренінгів по підготовці людей до 
сприйняття чужої культури у всіх її проявах, до здатності адекватно реагувати на прояви 
чужого, незнайомого й переборювати комунікативні бар'єри, пов'язані з ними. Визначення 
«міжкультурний» означає те, що той, якого навчають, ставить себе між своєю культурою й 
культурою досліджуваної мови, щоб навчитися розуміти й оцінювати себе й представника 
іншої культури. 

Поняття «міжкультурний аспект утворення й навчання» прийнято дефінувати як 
забезпечує розуміння єдності людства, що виникає в результаті вивчення загальнолюдської 
культурної спадщини. 

Концепція міжнародного виховання враховує основні положення традиційної 
гуманістичної педагогіки, педагогіки миру й виховання для виживання. Своє практичне 
продовження вона одержала в інтеркультурної моделі навчання й виховання 
Г.Ауернхаймера й К.Нікравітца (Німеччина), прийнятої як психолого-педагогічна основа 
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здійснення проекту «Всесвітня етика», включеного в програми міжнародного виховання в 
рамках ЮНЕСКО [23]. 

Міжкультурне навчання й виховання передбачає знайомство з культурами різних країн 
у рамках аудиторної й позааудиторної роботи. Акцент робиться на розвитку поняття 
«культурне співтовариство»: той, якого навчають, повинен сприймати себе й інших як членів 
одного або різних культурних співтовариств.  Інтеркультурна модель заснована на 
зіставленні понять «я/ми» як спільність й «іншої/інші» як інша спільність. Результатом її 
засвоєння повинне з'явитися розширення культурного досвіду й виховання культурної 
терпимості. 

Н.Д.Гальскова вважає поняття «міжкультурний» й «інтеркультурний» синонімічними. 
На її думку, певний інтерес має аналіз так називаного інтеркультурного підходу до 
навчання іноземним мовам, що одержує в закордонній педагогічній науці усе більше 
доступні для огляду риси нового методичного напрямку. Н. Гальскова також думає, що 
даний напрямок з'явився наслідком тієї ситуації,  що зложилася у світі у зв'язку зі 
створенням мультикультурних співтовариств, що вимагають від його суб'єктів не тільки 
знань мов, але й «уміння бачити й сприймати іншу культуру й взаємодіяти з її носіями». 

Ми розділяємо точку зору тих дослідників, які вважають, що інтеркультурне навчання 
покликане сприяти тому, щоб вивчаюча іноземна мова краще зрозуміла чужу культуру й 
через неї свою власну. 

Відомий німецький педагог К.Х. Діккоп дотримується думки, що єдине, загальне для всіх 
культур зміст може перебувати тільки по ту сторону всіх культур і пропонує транскультурну 
модель навчання й виховання. Транскультурна модель навчання й виховання К.-Х.Діккопа 
[24], заснована на одержанні подання про існування єдиних загальнолюдських 
цінностей, властивим всім культурам, бачить свою мету в аккультурації того або іншого 
розглянутого поняття в ціннісні орієнтації особистості того, якого навчають, 
виховуваного, забезпечуючи тим самим перенос подань у реальні життєві ситуації й 
поєднуючи навчання, виховання й діяльність. 

Таким чином, термін «транскультурний» представляється можливим визначити як 
забезпечує розуміння єдності людства, що виникає в результаті порівняльного вивчення 
загальнонолюдської культурної спадщини й місцевих/національних культур у їхньому 
історичному розвитку. 

Аналіз термінів «міжкультурний», «інтеркультурний» й «транскультурний» досить 
наочно ілюструють співвіднесення визначень «інтеркультурний/міжкультурний» й 
«транскультурний» ( що лежить по той бік культур, тобто для всіх культур загальний). 

Термін «кросскультурний» (від англ. to cross) розглядається закордонними 
дослідниками (Д.Беррі, Р.Дасен, Я.Пуртінг, М.Сегалл) як порівняльно-культурний, 
заснований на вивченні подібностей і розходжень індивідів й явищ, що належать до двох і 
більше культур, а також вивчення сучасних змін цих розходжень. Сучасні підходи в крос-
культурних дослідженнях, поряд з фокусом на культурних розходженнях, націлені на пошук 
универсалій, тобто того, що, незважаючи на культуру, залишається універсальним у різних 
культурах. Цілі крос-культурних досліджень полягають: в «перенос-перевірці» теорій і 
фактів, отриманих в одній культурі; у вивченні інших культур для знаходження 
особливостей, відсутніх у культурі дослідника; у спробі об'єднати й інтегрувати дані 
досліджень, отримані в різних культурах [5]. 

Підводячи підсумки аналізу психолого-педагогічних і культурологічних досліджень, 
варто визнати, що, незважаючи на різноманіття співвіднесених з визначенням 
«інтеркультурний» термінів, не існує єдиної термінології у визначенні культурологічного 
компонента навчання, зокрема, навчання іноземній мові. Ми поділяємо думку тих 
дослідників, які вживають терміни «міжкультурний» й «інтеркультурний» як синоніми, 
тому що в перекладі з німецької мови приставка inter  означає приставку між -.  Крім того,  
вивчення дидактичної літератури показало, що поняття «інтеркультурний», безсумнівно, має 
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загальне семантичне поле з поняттями «транскультурний», «кросскультурний», тому що має 
єдиними з ними ключовими поняттями у визначенні. Отже, всі ці поняття можна назвати 
родинними, однак, не тотожними, і аж ніяк не взаємозамінними. 

Базовим для нас є поняття «інтеркультурні комунікативні вміння».  На основі аналізу 
психолого-педагогічної літератури,  а також,  опираючись на дослідження И.  Бім,  І.  Зімнєй,  
А. Леонтьєва, Е. Пассова й ін., ми визначаємо інтеркультурні комунікативні вміння як результат 
оволодіння певним комплексом теоретичних і практичних знань, що реалізуються через 
комунікативні вміння, що дозволяють входити в ситуації інтеркультурного спілкування й 
установлювати контакти із представниками іншомовної культури на оптимально високому 
рівні. 

Наступним важливим етапом нашої роботи є виділення видів інтеркультурних 
комунікативних умінь. Відзначимо, що зміст міжкультурної взаємодії здійснюється на трьох 
рівнях: інформаційному, інтерактивному, перцептивному. Культурна взаємодія на 
інформаційному рівні означає реалізацію правил і традицій спілкування. На інтерактивному 
рівні воно розглядається як організація міжособистісного спілкування, заснованого на обліку 
особистісних і ціннісних характеристик учасників цього процесу. Перцептивний рівень 
дозволяє виявити механізм взаємного пізнання й зближення представників різних культур. 

Проаналізувавши існуючі підходи до класифікації комунікативних умінь, з огляду на 
основні рівні міжкультурної взаємодії, ми прийшли до думки про те, що для визначення 
переліку інтеркультурних комунікативних умінь нам необхідно приймати в увагу також 
педагогічні функції комунікативної діяльності педагога. 

Розроблювачі даної проблеми в загальнопедагогічному плані В. Богословський, В. 
Сластьонін й ін., а стосовно до іноземної мови - К. Саломатов, С. Шатілов й ін. розділяють 
всі педагогічні функції на дві групи: цілепокладаючі й організаційно-структурні. У першу 
групу входять також орієнтаційна, розвиваюча, мобілізуюча й інформаційна функції. 

Врахування специфіки іноземної мови як навчального предмета дозволив С. Шатілову, 
К. Саломатову, Е. Рабунському [20] підкреслити й специфіку функцій викладача іноземної 
мови, що знаходить висвітлення в уточненні їхніх назв. Так, до цілепокладаючих функцій 
педагогічної діяльності викладача іноземної мови віднесені що мотиваційно-стимулює, 
інформаційно-орієнтовна, розвиваюча й виховуюча; а до операційно-структурних функцій - 
конструктивно-планувальна, організаторська, комунікативно-навчальна й дослідницька 
(гностична). 

Висновки. З огляду на сутність інтеркультурних комунікативних умінь, структуру 
міжкультурної комунікації, функції комунікативної діяльності педагога, специфіку предмета 
«Іноземна мова», а також прийняте в науковій літературі розуміння спілкування як 
комунікативно-пізнавального процесу, ми визначили наступні види інтеркультурних 
комунікативних умінь: 

- мотиваційно-ціннісний: розвиток особистісно значимих мотивів і ціннісних 
установок в умовах інтеркультурної взаємодії; 

- комунікативно-регулятивний (перцептивні, інтерактивні, експресивні); 
- інформаційно-освітній (орієнтовні, конструктивні, організаторські); 
- пізнавально-гуманістичний (проектувально-дослідницькі, компенсаторні); 
- спеціальний інтеркультурний: володіння нормами інтеркультурної комунікації, 

формування сприйнятливості до нової культури. 
Використовуючи метод декомпозиції, ми розклали кожен вид і підвид 

інтеркультурних комунікативних умінь на складові, що дало нам можливість розглянути їх 
особливості, представлені у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі і які переносяться в 
загальну педагогіку й методику навчання іноземних мов. 
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ГЕОГРАФІЯ 
 
 

УДК 91: 504                                                                      к.геогр.н. Габчак Н.Ф. (ЗакДУ) 
 

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА РІВЕНЬ  
ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МІСТА УЖГОРОД 

 
Проведено аналіз чинників, які негативно впливають на рівень забруднення повітря в 

межах м.Ужгород. Проаналізовано статистичні дані динаміки викидів забруднюючих речовин 
атмосферного повітря пересувними та стаціонарними джерелами забруднення. Виділено ареали 
територій в межах міста з найбільшою та найменшою концентрацією забруднюючих речовин. 
Надано рекомендації щодо покращення екологічного стану досліджуваної території. 

Ключові слова: рівень забруднення повітря, пересувні та стаціонарні джерела, викиди 
забруднюючих речовин повітря, концентрація забруднюючих речовин, екологічний стан 
досліджуваної території. 

 
Проведен анализ факторов, которые негативно влияют на уровень загрязнения воздуха в 

пределах Ужгорода. Проанализированы статистические данные динамики выбросов 
загрязняющих веществ атмосферного воздуха передвижными и стационарными источниками 
загрязнения. Выделены ареалы территорий в черте города с наибольшей и наименьшей 
концентрацией загрязняющих веществ. Даны рекомендации по улучшению экологического 
состояния исследуемой территории. 

Ключевые слова: уровень загрязнения воздуха, передвижные и стационарные источники, 
выбросы загрязняющих веществ воздуха, концентрация загрязняющих веществ, экологическое 
состояние исследуемой территории. 

 
The factors which adversely affect the level of air pollution within Uzhhorod were analyzed. The 

statistical data of the dynamics of air pollutant emissions by movable and stationary sources were 
analyzed. The areas of the territories within the city with the highest and lowest concentrations of 
pollutants were identified and the recommendations for improving the ecological state of the study area 
were  given. 

Keywords: level of air pollution, movable and stationary sources, air pollutant emissions, 
concentration of pollutants, ecological state of the study area. 

 
Вступ та постановка завдання. Інтенсивний економічний та промисловий розвиток, 

підвищення споживання енергії в 2000-роках привело до значного забруднення 
навколишнього середовища не тільки промислових міст України, а й менших обласних 
центрів. Зростання природного приросту населення Закарпатської області характеризується 
збільшенням площ антропогенного середовища над природними ландшафтами, що в свою 
чергу породжує соціальні та екологічні проблеми, серед яких ключовими є погіршення стану 
природних ресурсів, атмосферного повітря, грунтово-рослинного покриву, якості питної 
води тощо. 

За даними Центральної геофізичної обсерваторії (ЦГО) Міністерства надзвичайних 
ситуацій станом на 2011р.  індекс забруднення атмосфери в м.  Ужгород складав 14,4  (дуже 
високий рівень забруднення при ІЗА ≥14,0; як високий  - при ІЗА ≥7,0; як підвищений - при 
ІЗА від 5,0 до 7,0; як низький при ІЗА менше 5,0), що відповідає дуже високому рівню 
забруднення повітря. Місто представляє собою складну систему, яка формувалась і 
функціонує під дією як природних так і антропогенних чинників. На відміну від природних, 
антропогенні не здатні саморозвиватись, вони існують завдяки постійній підтримці з боку 
людини. Аналіз кліматичних умов міста наводить на думку, що в його окремих частинах 
формується свій мікроклімат, який стає все більш несприятливим для життя та розвитку 
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людини. Тому питання визначення та аналізу основних чинників, що спричиняють 
погіршення стану атмосферного повітря м. Ужгород в даний час є актуальними. 

Виклад основного матеріалу. Місто Ужгород розташоване на висоті 120 м в 
передгір'ях Українських Карпат в басейні р. Уж, площею 41,56 км2. Його протяжність  з 
півночі на південь складає 12  км,  із заходу на схід –  5  км,  найвища точка –  гора Велика 
Дайбовецька – 224м.  Котловинне розміщення міста з оточуючими навколо лісами  створює 
своєрідний мікроклімат в якому повітряні маси переміщуються, але не видуваються, і всі 
викиди зависають над містом в терміні більше як півроку, що приводить до підвищення 
концентрації забруднюючих речовин над досліджуваною територією.   

Основними джерелами забруднення атмосферного повітря досліджуваної території є 
автотранспорт та невеликі промислові об’єкти. Серед них, головним забруднювачем 
атмосферного повітря в місті Ужгород є автотранспорт. Аналіз статистичних даних ЛСЗА 
Закарпатського ЦГМ щодо якості повітря в місті свідчить, що за останні п’ять років 
збільшились концентрації формальдегіду, бензопирену, які є канцерогенами та диоксиду 
азоту в повітрі,  ГДК котрих перевищує у 2-4  рази.  В середньому на 1  мешканця міста 
викинуто 70  кг викидів,  що майже в 4  рази більше,  ніж у середньому по Закарпатській 
області [5]. 

Місто Ужгород з постійним населенням 115,6 тис. осіб налічує офіційно 
зареєстрованих 24 тис. транспортних засобів, окрім них ще 2 тис. автомобілів зареєстровано 
в Угорщині та Словаччині,  які щоденно експлуатуються в місті.  Також,  додатково 8,0  тис.  
одиниць транспорту перетинає досліджувану територію через західний транспортний 
коридор у Європу. Відповідно концентрація викидів вихлопних газів від автотранспорту у 
повітря в 10-15 разів збільшена як у центральній частині міста так і околицях в напрямку 
м.Чоп та словацького кордону, де спостерігається перевищення норми ГДК формальдегідом, 
оксидом вуглецю, диоксидом азоту, важкими металами, кадмієм, міддю, винцем, хромом. 
Слід відзначити, що за останні п’ять років значно зросла не тільки кількість автомобілів, а й 
кількість автозаправних станцій, які також є вагомим джерелом у забруднені атмосферного 
повітря. Аналіз даних показників викидів шкідливих речовин автотранспортом дозволив 
зробити наступні висновки: 1) порівняно з 2010р. у 2011р. спостерігається тенденція 
зростання кількості викидів забруднюючих речовин у всіх районах Закарпатської області; 2) 
найбільший осередок забруднення сконцентрований в м. Ужгород (8123,048т у 2010р. проти 
8049,287т у 2011р.), в м. Мукачеве (6041,125т у 2010р. проти 6261,415т у 2011р.) та м.Чоп  
(492,909т у 2010р. проти 514,332т у 2011р.). 

Впродовж 2005-2011рр. кількість забруднюючих речовин атмосферного повітря 
пересувними джерелами забруднення в м. Ужгород зросла з 39,9 тис. тонн в 2005р. до 72,2 
тис. тонн (табл. 1). 

Таблиця 1 
Динаміка викидів забруднюючих речовин атмосферного повітря пересувними 

джерелами забруднення м. Ужгород [3] 
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Сума індексів забруднення атмосферного повітря окремими забруднюючими 
речовинами це – комплексний індекс забруднення атмосфери (КІЗА), що включає в себе 
п’ять найбільш забруднюючих речовин (табл. 2,3). 

Таблиця 2 
Зміна середньої концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. 

Ужгород протягом 2008-2011рр. [1] 
 

Концентрація в кратності ГДК с.д. Забруднююча 
речовина 2008 2009 2010 2011 

Формальдегід 4,0 3,0 3,7 6,7 
Диоксид азоту 1,3 1,3 1,5 1,5 
Оксид вуглецю 1,0 1,0 1,0 1,0 
Оксид азоту 0,5 0,7 0,7 0,7 
Пил  0,7 0,5 0,3 0,6 
Диоксид сірки 0,1 0,1 0,1 0,1 
Розчинні сульфати 0,1 0,1 0,1 0,1 
Бенз/а/пірен 1,0 0,6 0,6 0,7 

  
Таблиця 3 

Максимальні концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Ужгород 
протягом 2008-2011рр. [1] 

 
Концентрація в кратності ГДК с.д. Забруднююча 

речовина 2008 2009 2010 2011 
Формальдегід 3,1 4,8 2,3 4,1 
Диоксид азоту 0,7 1,1 1,9 2,9 
Оксид вуглецю 1,6 1,6 1,2 1,0 
Оксид азоту 0,7 0,3 0,4 0,7 
Пил  1,8 1,2 0,8 0,9 
Диоксид сірки 0,14 0,04 0,02 0,11 
Розчинні сульфати 0,3 0,2 0,1 0,1 
Бенз/а/пірен 2,8 1,6 1,6 1,3 

  
Так, протягом 2008-2011рр. цей показник змінювався в межах міста з 9,20 (2008р.) до 

9,26 (2011р.).  Якщо відслідкувати зміну середньомісячної концентрації формальдегіду в 
атмосферному повітрі досліджуваної території протягом 2010-2011рр., то вона 
розподіляється таким чином: максимальна місячна концентрація припадає на липень-серпень 
– 0,033м/м3 (або 11ГДКс.д.), а мінімальна – 0, 005мг/м3 (або 1,7ГДКс.д.)  на січень. Згідно 
проведених розрахунків, тенденція зміни забруднення атмосферного повітря за 2008-2011рр. 
наступна [5]: 

 
· збільшення забруднення атмосферного повітря 

оксидом вуглецю Т = + 0,5000 
свинцем Т = + 0,0050 
диоксидом азоту Т = + 0,0030 
оксидом азоту Т = + 0,0030 
нікелем Т = + 0,0020 
хромом Т = + 0,0010 
кадмієм Т = + 0,0003 
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· зменшення забруднення атмосферного повітря 
 цинком Т =  - 0,0330 
 залізом Т =  - 0,0240 
 пилом Т =  - 0,0080 
 марганцем Т =  - 0,0020 
 міддю Т =  - 0,0010 
 диоксидом сірки Т =  - 0,0004 

 
· не змінився рівень забруднення атмосферного повітря 

розчинними сульфатами Т =  0,0000 
 бенз/а/піреном Т =  0,0000 

 
Для зниження концентрації токсичних речовин відпрацьованих газів автотранспорту та 

покращення стану  атмосферного повітря в межах обласного центру протягом останніх  двох 
років проведено наступні заходи: 

· в м. Ужгород завершено будівництво об’їзної дороги; 
· для розвантаження центральної частини міста від руху автотранспорту завершено і 

введено в експлуатацію транспортний міст в районі Боздошського парку; 
· здійснюється систематична вирубка старих дерев та оновлюються зелені  

насадження. 
Також, на нашу думку, необхідно: 
·   продовжити роботу по будівництву нових шляхових розв’язок автотранспорту; 
·   здійснювати будівництво підземних переходів; 
·   розробити і ввести в дію на державному рівні стандарти на вміст забруднюючих 

речовин у відпрацьованих газах дизельних двигунів легкових автомобілів; 
·   ввести для автотранспорту єдиний екологічний талон. 
Другим чинником забруднення території міста – промислові об’єкти. Закарпатська 

область є однією із найменш промислово розвинутих в Україні, обсяг її реалізованої 
промислової продукції у 2009р. становив 9,3% і відповідно в 2011р. зменшився до 7,5%. Такі 
підприємства як завод «Турбогаз», «Ужгородприлад», «Більшовик», «Електродвигун», ВО 
«Тиса» втратили свій потенціал. До діючих підприємств, які формують найбільші обсяги 
промислової продукції по місту є ТОВ  «Гроклін - Карпати», ТОВ «Матяш і Матяш», ТОВ 
«Завод конвектор»,  ЗАТ «Скілур»,  ТОВ «ФЦА Україна»  [4].  В місті відсутній полігон для 
захоронення промислових відходів. За 2009р. утворилось 162т промислових токсичних 
відходів, з яких використано 19,6т, знешкоджено 6,8т, розміщено у місцях організованого 
складування  та сховищах на території  підприємств – 68,1т. Токсичні відходи зберігаються в 
герметичній тарі на об’єктах, що є вкрай небезпечно. 

Разом з тим, в місті функціонує чимало об’єктів, що становлять підвищену екологічну 
небезпеку та значно забруднюють повітряне середовище. Зокрема, ТОВ «Шляхрембуд»,  
ЗАТ «Будавтодор», ПАТ «Концерн Галнафтогаз», ПП «ОККО - нафтопродукти», ПП 
«Лукойл Україна», ВАТ «Укрнафта», ВАТ «Закарпатгаз», «Вагонне депо Ужгород» та інші. 
Більшість з них розташована на лівобережжі р.Уж і утворює ареал підприємств в основному 
ІІ – ІІІ класу шкідливості. У результаті аналізу структури промисловості міста Ужгород 
виявлені наступні закономірності:  

· найбільш небезпечні в екологічному відношенні підприємства розташовані в районі 
вулиць Станційна, Гагаріна, Гранітна, Лавріщева;  

· промислові підприємства розташовані окремими групами, що дає можливість їх 
розглядати як міні-промислові зони; 

· промислові підприємства оточені комунально-складською забудовою, яка виконує 
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певною мірою санітарно-захисну функцію від житлових масивів; 
· наявні очисні споруди промислових підприємств характеризуються, в основному, 

зношеністю виробничого потенціалу, а також застарілими технологіями. 
Висновки. Таким чином, з вищенаведеного бачимо, що найбільш сприятливими для 

життя територіями за станом атмосферного повітря м.Ужгород є північно-західна частина 
міста (добра), а найменш сприятлива (задовільна) – східна частина, де зосереджені 
автовокзал, залізничний вокзал та ряд промислових об’єктів. Для зменшення кількості 
викидів в атмосферне повітря від пересувних та стаціонарних джерел забруднення слід 
здійснити наступні природоохоронні заходи, а саме: скоординована організація руху 
транспорту в межах міста; розвантаження центральної частини міста від автотранспорту; 
ремонт доріг; використання більш якісного пального; модернізація технологій виробництва; 
проведення екологічного аудиту з метою виявлення невідповідностей законодавству. 
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УДК 623.71                                                                          к.т.н. Литвиненко Н.І. (ВІКНУ) 
 
ІНТЕГРАЦІЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В СФЕРІ 

ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗАДАЧ 
 
Бурхливий розвиток геоінформаційних систем і засобів дистанційного зондування Землі, 

що спостерігається протягом останніх десятиріч, обумовлює необхідність взаємної інтеграції 
цих напрямків Дана стаття присвячена питанню інтеграції геоінформаційних систем і 
технологій в сфері дистанційного зондування Землі для вирішення військових задач. 

Ключові слова: дистанційне зондування Землі, геоінформаційна система. 
 
Бурное развитие геоинформационных систем и средств дистанционного зондирования 

Земли, которое наблюдается в течении последних десятилетий, обусловливает необходимость 
взаимной интеграции этих направлений. Данная статья посвящена вопросу интеграции 
геоинформационных систем и технологий в области дистанционного зондирования Земли для 
решения военных задач. 

Ключевые слова: дистанционное зондирование Земли, геоинформационная система. 
 
The rapid development of geographic information systems and means of remote sensing, observed 

in recent decades, requires the mutual integration of these areas. This article is dedicated to the 
integration of geographic information systems and technologies in the field of remote sensing to solve 
military problems. 

Keywords: remote sensing, geographic information system. 
 
Вступ. З кожним роком збільшується кількість завдань, які успішно вирішують сучасні 

інформаційні технології, зокрема – методи дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) та 
геоінформаційні системи (ГІС) і технології. Серед них: дослідження природних явищ, оцінка 
та передбачення результатів людської діяльності, спостереження і прогнозування стану 
місцевості, екологічне картографування тощо. Значення ДЗЗ підсилило виникнення протягом 
останніх десятиліть ГІС, які втілили принципово новий підхід до роботи з просторовими 
даними [1]. 

Постановка завдання. Дані космічних спостережень сукупно з наземними даними, 
становлять основу інформаційної бази ГІС, використання якої на території України на 
сьогодні набуває дедалі важливішого значення. ГІС – це сучасні комп’ютерні технології для 
картографування та аналізу об’єктів реального світу,  а також явищ,  що відбуваються на 
земній поверхні. ГІС забезпечує збір, зберігання, оброблення, відображення і 
розповсюдження геопросторових даних. Основу ГІС становлять автоматизовані 
картографічні системи, а головними джерелами даних є різноманітні геозображення. ГІС 
призначені для розв’язування наукових і прикладних задач інвентаризації, аналізу, оцінки та 
прогнозу змін навколишнього середовища та прийняття управлінських рішень [2]. 

Таким чином, питання інтеграції ГІС в області ДЗЗ для вирішення військових задач на 
даний час є досить актуальним. 

Результати дослідження. Ефективну роботу сучасних ГІС важко уявити без 
супутникових методів дослідження території поверхні Землі. Дистанційне супутникове 
зондування знайшло широке застосування в геоінформаційних технологіях у зв’язку зі 
швидким розвитком і удосконаленням космічної техніки та згортанням авіаційних та 
наземних методів моніторингу. 

ДЗЗ – науковий напрям, заснований на зборі інформації про поверхню Землі без 
фактичного контактування з нею. Процес отримання даних про поверхню включає в себе 
зондування і запис інформації про відображену або відбиту об’єктами енергію з метою 
подальшої обробки, аналізу і практичного використання [1]. 

http://www.gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/udc/udc62.htm+623.71
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Виділяються наступні складові ДЗЗ: 
1) наявність джерела енергії або освітлення – це перша вимога дистанційного 

зондування, тобто повинно бути джерело енергії, яке освітлює або живить енергією 
електромагнітного поля об’єкти, що представляють інтерес для дослідження; 

2) випромінювання і атмосфера – випромінювання, що розповсюджується від джерела 
до об’єкта, частина шляху якого проходить крізь атмосферу Землі; цю взаємодію необхідно 
враховувати тому, що характеристики атмосфери впливають на параметри енергетичних 
випромінювань; 

3) взаємодія з об’єктом дослідження – характер взаємодії падаючого на об’єкт 
випромінювання залежить від параметрів як об’єкта, так і випромінювання; 

4) реєстрація енергії сенсором – випромінювання, що випускається об’єктом 
дослідження, потрапляє на віддалений високочутливий сенсор, потім отримана інформація 
записується на носій; 

5) передача, прийом та обробка інформації – інформація, зібрана чутливим сенсором, 
передається в цифровому вигляді на приймаючу станцію, де дані трансформуються в 
зображення; 

6) інтерпретація та аналіз – оброблене зображення інтерпретується за допомогою 
комп’ютера, після чого аналізується інформація про досліджуваний об’єкт; 

7) застосування отриманої інформації – отримання потрібної інформації про об’єкт 
спостереження для вирішення практичної задачі. 

Засоби ДЗЗ дозволяють отримувати відомості про стан атмосфери не тільки в 
локальному, а й у глобальному масштабі, що є досить важливим для військових цілей. Дані 
зондування надходять у вигляді зображень, як правило, в цифровій формі. Подальша обробка 
здійснюється комп’ютером. Тому проблематика ДЗЗ тісно пов’язана з завданнями цифрової 
обробки зображень. 

Для спостереження з космосу використовують дистанційні методи, при яких дослідник 
має можливість на відстані отримувати інформацію про досліджуваний об’єкт. Наприклад, 
необхідно оцінити стан лісових масивів у районі майбутніх бойових дій. Апаратура 
супутника, задіяна у моніторингу, буде реєструвати інтенсивність світлового потоку від 
досліджуваних об’єктів в декількох ділянках оптичного діапазону. Методи вивчення Землі з 
космосу не випадково відносять до високотехнологічних. Це пов’язано не тільки з 
використанням ракетної техніки, складних оптико-електронних приладів, комп’ютерів, 
швидкісних інформаційних мереж, але і з новим підходом до отримання та інтерпретації 
результатів вимірювань. Супутникові дослідження проводяться на невеликій площі, але вони 
дають можливість узагальнювати дані про всю Земну кулю. Супутникові методи дозволяють 
отримувати результат за порівняно короткий інтервал часу, що в умовах гострого дефіциту 
часу при виконанні бойових завдань є досить важливим. 

До числа особливостей дистанційних методів відноситься вплив середовища 
(атмосфери), через яке проходить сигнал з супутника. Наприклад, наявність хмарності, що 
закриває об’єкти та робить їх невидимими в оптичному діапазоні. Але, навіть і при 
відсутності хмарності, атмосфера послаблює випромінювання від об’єктів. Тому 
супутниковим системам доводиться працювати в так званих вікнах прозорості, враховуючи, 
що в них має місце поглинання і розсіювання газами і аерозолями. У радіодіапазоні можливе 
спостереження Землі і крізь хмарність. 

При ДЗЗ використовується оптичний діапазон електромагнітних хвиль і 
мікрохвильовий діапазон радіодіапазону. При пасивних методах зондування в оптичному 
діапазоні джерелами електромагнітної енергії є розігріті до досить високої температури 
тверді,  рідкі,  газоподібні тіла.  На хвилях довжиною більше 4  мкм власне теплове 
випромінювання Землі перевершує випромінювання Сонця. Реєструючи інтенсивність 
теплового випромінювання Землі з космосу, можна досить точно оцінити температуру суші і 
водної поверхні, яка є найважливішою екологічною характеристикою. Вимірявши 
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температуру верхньої межі хмарності,  можна визначити її висоту,  якщо врахувати,  що в 
тропосфері з висотою температура зменшується в середньому на 6,5 ˚С/км. При реєстрації 
теплового випромінювання з супутників використовується інтервал довжин хвиль 10-14 мкм, 
в якому поглинання в атмосфері є невеликим. 

Перші зображення Землі з космосу були отримані за допомогою фотокамери. Ця 
методика застосовується і в наш час. Супутник з фотореєстрації „Ресурс-Ф1М” (Росія) 
дозволяє фотографувати Землю в інтервалі довжин хвиль 0,4-0,9 мкм. Зняті матеріали 
передаються на Землю і проявляються. Аналіз знімків, як правило, проводиться візуально за 
допомогою проекційної апаратури, яка дозволяє також отримувати кольорові фотовідбитки. 
Метод забезпечує високу геометричну точність зображення; можна збільшити знімки без 
помітного погіршення якості. Однак він мало оперативний, оскільки зображення 
представлено у вигляді фотографій,  а не в цифровій формі,  і ефективний у видимому і 
ближньому інфрачервоному діапазонах. 

Цих недоліків позбавлені сканерні методи. Сканер з циліндричною розгорткою являє 
собою маятник, закріплений в одній точці, який коливається перпендикулярно напрямку 
руху. На кінці маятника в його фокальній площині встановлений об’єктив з точковим 
фотоприймальним пристроєм.  При русі апарату над Землею з виходу фотоприймального 
пристрою знімається сигнал, пропорційний освітленості у видимому або ближньому 
інфрачервоному діапазоні тієї ділянки земної поверхні,  на яку в даний момент спрямована 
вісь об’єктива. На практиці сканер нерухомий, а коливається (обертається) дзеркало, 
зображення від якого через об’єктив потрапляє в фотоприймальний пристрій. Сканерна 
інформація в цифровій формі передається з супутника в реальному часі або в записі; на Землі 
вона оброблюється на комп’ютері. 

Лінійний сканер містить розташовані в лінію нерухомі фоточутливі елементи, число 
яких коливається від 190 до 1000. На лінійку через об’єктив фокусується зображення земної 
поверхні, всі елементи знаходяться в фокальній площині. Лінійка, орієнтована поперек 
напрямку руху супутника, переміщається разом з ним, послідовно зчитуючи сигнал, 
пропорційний освітленості різних ділянок поверхні і хмар.  

Станції для прийому інформації з супутників на Землі містять антену з опорно-
поворотним пристроєм, радіоприймальний пристрій і засоби обробки, зберігання і 
відображення інформації. Найбільш розповсюджені дзеркальні антени з параболічним 
рефлектором наводяться на супутник по командам комп’ютера, в який закладено орбітальні 
дані. У фокусі антени встановлений опромінювач, сигнал з якого посилюється підсилювачем. 
Далі сигнал по кабелю надходить на приймач, цифровий сигнал з виходу якого оброблюється 
на комп’ютері. Оброблені зображення поміщуються в базу даних. 

Для визначення напрямків застосування ДЗЗ проведено аналіз характеристик основних 
супутників для дистанційного зондування, що використовуються на даний час. 

Супутники NOAA (США).  Метеорологічні та природознавчі супутники NOAA мають 
довжину 4,18 м, діаметр 1,88 м, масу на орбіті 1030 кг. Кругова орбіта має висоту 870 км, 
один виток супутник робить за 102 хв. Площа сонячних батарей супутника 11,6 м 2 , 
потужність батарей не менше 1,6 кВт, але з часом батареї деградують через вплив космічних 
променів і мікрометеорів. Для нормальної роботи супутника необхідна потужність не менш 
515 Вт. 

Супутники серії NOAA  обертаються на майже кругових геліосинхронних орбітах з 
висотою порядку 850 км. Через кривизну Землі зона радіовидимості супутника становить ± 
3400 км,  тому за один прохід супутника вдається отримати інформацію з поверхні близько 
3000-7000 км. В даний час на орбіті знаходяться шість супутників цієї серії (NOAA 11, 12, 
14, 15, 16 і 17), але функціонують надійно тільки три (NOAA 12, NOAA 16, NOAA 17), що 
дозволяє отримувати інформацію про стан навколишнього середовища в регіоні з частотою 
не рідше 6-10 разів на добу. 
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На супутниках серії NOAA встановлені прилади AVHRR (Advanced Very High 
Resolution Radiometer), що забезпечують безперервні ряди спостережень у видимому та 
інфрачервоному діапазонах спектру. 

Прилад AVHRR є типовим сканером. Відмінною особливістю приладу AVHRR є 
можливість приймати сигнал у вікні прозорості атмосфери 10-12 мкм. Одночасно прилад 
дозволяє приймати сигнал у видимій і в ближній інфрачервоній областях спектра при 
складанні повного зображення поверхні Землі за одну добу. Це, при досить довгому ряді 
спостережень, робить його незамінним при оцінці поточних змін рослинності планети. 

На супутниках NOAA встановлена апаратура HIRS для визначення температури в 
тропосфері на різних висотах (вертикальні профілі атмосфери) в смузі огляду 2240 км. Для 
цього HIRS містить автоматичний скануючий спектрофотометр інфрачервоного діапазону, 
який використовує властивість вуглекислого газу змінювати положення і ширину лінії 
поглинання на довжинах хвиль порядку 14-15  мкм в залежності від тиску.  Цей же прилад 
дозволяє оцінювати загальний вміст озону в стовпі атмосфери з поглинання теплового 
випромінювання від поверхні Землі й атмосфери на довжині хвилі 9,59 мкм. 

Крім зазначеної апаратури на супутниках встановлені: прилад SSU для дослідження 
стратосфери; мікрохвильовий прилад MSU для визначення температурних профілів 
стратосфери; апаратура пошуку і порятунку за міжнародною програмою Коспас/SARSAT; 
система ARGOS для збору метеорологічної і океанографічної інформації з автоматичних 
метеостанцій, морських буїв і повітряних куль. 

Супутники серії „Ресурс-01” (Росія). Багатозональна космічна інформація високої і 
середньої розподільної здатності, що надходить з космічних апаратів (КА) „Ресурс-01” 
широко використовується різними галузями народного господарства і службами Росії, країн 
СНД, а також в інтересах досліджень наук про Землю. КА „Ресурс-01” запускаються на 
кругові сонячно-синхронні орбіти висотою 600-650 км, нахилом 98˚. Період обертання 
супутників – 97,4 хв, розподільна здатність на поверхні – 150-250 м. 

На КА „Ресурс-01” N4 встановлений комплекс апаратури для вивчення природних 
ресурсів Землі, екологічного контролю, метеорологічного забезпечення, проведення геліо- та 
геофізичних спостережень, дослідження радіаційного балансу Землі. Орбіта КА „Ресурс-01” 
N4 – сонячно-синхронна. Місцевий середній сонячний час в підсупутниковій точці в 
середніх широтах на низхідній гілці (проліт у напрямку північ-південь) складає близько 10 
год 15 хв, а на висхідній гілці (проліт в напрямку південь-північ) – близько 20 год 50 хв. 
Орієнтація КА тривісна,  одна з осей направлена в надир,  інша вісь по вектору швидкості.  
Передача даних розміщеного на борту КА науково-інформаційного комплексу здійснюється 
по цифровій і аналоговій радіолінії. 

Супутники LANDSAT (США). Перший супутник LANDSAT (США) був запущений 23 
липня 1972 року. Висота орбіти супутників LANDSAT 1, 2, 3 становила 920 км, супутників 
LANDSAT 4, 5, 6, 7 – 705 км. Період обертання супутника LANDSAT-5 складає 98 хв. Над 
однією і тією ж точкою поверхні пролітає один раз в 16  днів приблизно в 9  год 45хв 
місцевого часу. Основними приладами супутників серії LANDSAT є прилад MSS (Multi-
Spectral Scanner) і ТМ (Thematic Mapper). MSS має спектральні канали 0,49-0,605 мкм (зелена 
ділянка спектра), 0,603-0,7 мкм (червона), 0,701-0,813 мкм (червона – ближня інфрачервона), 
0,808-1,023 мкм (ближня інфрачервона), зона огляду 185 км. Сканування здійснюється за 
допомогою дзеркала діаметром 30 см з частотою коливання 13,62 Гц. 

Прилад MSS  на супутнику LANDSAT  1,  2,  3  був класичним сканером і працював 
наступним чином. Випромінювання, відбите від поверхні Землі, збиралося телескопічною 
системою і спрямовувалось на скануюче дзеркало. Це дзеркало поверталося навколо деякої 
осі з періодом 3,3 мсек, забезпечуючи сканування місцевості в напрямку, 
перпендикулярному руху супутника, за кутом зору приблизно 12˚. Такий кут зору при висоті 
супутника рівною 920 км, забезпечував ширину смуги огляду 185 км. Відбите від 
скануючого дзеркала випромінювання потрапляло на систему фільтрів. Ця система 
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забезпечувала поділ випромінювання на спектральні діапазони. Після цього випромінювання 
реєструвалося за допомогою системи детекторів. У приладі MSS було передбачено по 6 
детекторів для кожного спектрального діапазону. Це дозволяло одночасно приймати розсіяне 
випромінювання від 6  смуг шириною близько 80  м кожна,  забезпечуючи тим самим 
розподільну здатність на місцевості 80 м. Зареєстровані сигнали за допомогою системи 
телеметрії передавалися на Землю, де з них формувалися зображення для кожної з 
спектральних смуг. Кожне з таких зображень складалося приблизно з 7581600 елементів 
(пікселів). 

Супутники SPOT (Франція). Згідно з програмою SPOT (System Probatoire D`Observation 
de  la  Terre)  перший запуск штучного супутника Землі був здійснений в лютому 1986  р.  В 
даний час на орбіті функціонують супутники SPOT 1, 2, 4 і 5. Зв’язок із супутником SPOT 3 
був втрачений у 1996 р. Супутники знаходяться на сонячно-синхронній орбіті. Самим 
останнім і передовим за характеристиками в даний час є супутник SPOT 5. В другій половині 
2012  року планується запуск супутника SPOT  6  [3].  Супутники оснащені високоточним 
стереоскопічним детектором, що дозволяє отримувати стереознімок для топографічних цілей 
і побудови моделей рельєфу, і двома камерами високої розподільної здатності, що 
дозволяють отримувати чорно-білі зображення з роздільною здатністю 5  м,  а в режимі 
стереозйомки –  2,5  м,  і кольорові –  з роздільною здатністю 10  м.  Крім того,  на Spot  5  
встановлена камера Vegetation 2, що дозволяє отримувати практично щодня знімки всієї 
поверхні Землі з роздільною здатністю 1 кілометр. 

На борту супутників SPOT  розміщені багатоелементні скануючі пристрої SPOT  HRV  
(High Resolution Visible), які працюють в багатозональному (просторове розрізнення 20 м, 
спектральні діапазони 0,50-0,59, 0,61-0,68, 0,79-0,89 мкм) і панхроматичному (дозвіл 10 м) 
режимах.  Супутник пролітає над однією і тією ж місцевістю кожні 26  днів,  а смуга огляду 
приладу HRV становить 117 км, хоча спостереження підстилаючої поверхні може 
здійснюватися в смузі 950 км. Це досягається за допомогою поворотного дзеркала. 
Особливістю супутників SPOT є можливість отримувати стереозображення земної поверхні 
шляхом зйомки однієї і тієї ж ділянки на двох послідовних витках. 

Супутники ERS (Європейське космічне агентство). Супутник ERS-1 був запущений у 
липні 1991 р., ERS-2 – у квітні 1995 р. Висота орбіти 798 км з нахилом 98˚ і періодом 
обертання 67-100 хв. До складу бортової апаратури включена радіолокаційна станція 
мікрохвильового зондування AMI (Active Microwave Instrument), яка забезпечує три режими 
роботи. 

Режим побудови радіолокаційних зображень підстилаючої поверхні з використанням 
синтезованої апертури антени (AMI-SAR image mode) застосовується при спостереженні 
берегової зони, полярних льодів, при визначенні стану поверхні моря, виявленні 
особливостей геологічної будови земної поверхні, вивченні рослинного покриву. Сигнали, 
відбиті від поверхні Землі, можуть прийматися двома антенами, розташованими одна над 
іншою. По різниці фаз їх сигналів (інтерферометричний метод вимірювання) можна 
визначати висоту наземних об’єктів з точністю 10 м. 

Режим вивчення морських хвиль з використанням синтезованої апертури антени 
(AMISAR wave mode) забезпечує визначення напрямку і довжини морських хвиль. Даний 
режим програмно включається кожні 200-300 км, дозволяючи одержувати зображення 
розміром 6,6 км, за якими можна оцінювати характеристики морських хвиль. 

Режим трипроменевого скаттерометра (AMI Scatterometer mode) призначений для 
визначення характеристик приповерхневих морських вітрів. У цьому режимі три 
передавальні антени формують три промені,  що сканують в смузі шириною до 500  км,  
дозволяючи визначати напрямок і швидкість вітру. 

До складу вимірювальної апаратури входить також радіолокаційний висотомір RA 
(Radar Altimeter) для визначення швидкості вітру, вимірювання характерної висоти хвиль, 
топографії морської поверхні, крижаного покриву і поверхні суші, побудови контурів 
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крижаних масивів, а також виявлення кордонів морських льодів. Висотомір може працювати 
в режимі дослідження океану (Ocean Mode), забезпечуючи точність вимірювання швидкості 
хвиль 2 м/с і точність вимірювання висоти хвиль 0,5 м в межах плями розміром 1,6-2,0 км, 
точність визначення висоти підйому поверхні моря – 10 см. 

Комплекс приладів ATSR (Along-Track Scanning Radiometer and Microwave Sounder) 
включає радіометр оптичного діапазону і двоканальний мікрохвильовий пристрій 
вертикального зондування. Радіометр призначений для спостереження поверхні моря і суші, 
вимірювання їх температури, температури верхньої хмарності і забезпечує прийом 
випромінювання в спектральних каналах 0,65, 0,85, 1,27, 1,6, 3,7, 11 і 12 мкм з просторовою 
розподільною здатністю 1 км в надирі. 

Спектрометр GOME (Global Monitoring Experiment) використовується для побудови 
вертикальних профілів концентрації озону і малих газових компонентів (NO, BrO) в 
тропосфері і стратосфері, вимірювання потоків сонячного випромінювання, що відбивається 
поверхнею Землі і розсіюється атмосферою. Прилад працює в ультрафіолетовому діапазоні в 
спектральних каналах 0,24-0,295, 0,29-0,405, 0,4-0,605 і 0,59-0,79 мкм. Кожен канал містить 
грати детекторів з 1024 фотодіодів, температура яких підтримується в межах 39-41˚C 
термоелектричними охолоджувачами. Вертикальна розподільна здатність при визначенні 
концентрації озону становить 5 км. 

Апаратура PRARE (Precise Range and Rate Equipment) забезпечує визначення 
параметрів орбіти супутника шляхом одночасної передачі двох радіосигналів з різною 
частотою на мережу спеціальних наземних станцій. Виміряна різниця часу приходу сигналів 
дозволяє виконати корекцію відносної дисперсії, яка обумовлена впливом іоносфери. 
Інформація про дальність до супутника і його радіальну швидкість передається назад на борт 
супутника і накопичується в спеціальному бортовому пристрої, а потім передається в пункт 
прийому інформації при прольоті над ним. Точність визначення дальності до супутника 
становить 4-8 см. 

Для ефективного використання даних ДЗЗ в ГІС потрібно застосовувати сучасні методи 
обробки інформації з супутникових зображень. Процес інтерпретації та аналізу зображень 
ДЗЗ складається з ідентифікації та (або) вимірювання параметрів цілей спостереження. 
Цілями в ДЗЗ можуть бути будь-які об’єкти, видимі на знімку. Якщо дані ДЗЗ знаходяться в 
цифровому форматі, то аналітичні операції проводять, використовуючи комп’ютер. Цифрова 
обробка застосовується для розширення можливостей візуальної інтерпретації, для 
автоматизованого розпізнавання об’єктів, виключаючи людське втручання. 

Ручна інтерпретація та аналіз беруть початок з часів активного використання 
аерозйомки і практично не вимагає спеціалізованого обладнання. Для цифрової обробки, 
навпаки, необхідно дороге професійне устаткування. З іншого боку, візуальний аналіз можна 
проводити тільки над одношаровими зображеннями, в той час як комп’ютерна техніка здатна 
працювати з багатошаровими знімками. Цифровий аналіз незамінний при одночасному 
аналізі безлічі спектральних смуг і обробці великих масивів даних, тому він є досить 
перспективним для вирішення військових задач. Ідентифікація об’єктів заснована на 
знаходженні візуальних відмінностей між об’єктами, таких як, розходження в колірному 
тоні, формі, розмірі, текстурі, тіні, структуру, асоціації. 

Результатом процедури обробки даних ДЗЗ є цифрова карта, координати об’єктів якої 
посилаються на дійсні координати об’єктів реального світу, які вони представляють [1,4,5]. 

Висновки. 
Інтеграція ГІС і технологій в сфері ДЗЗ для вирішення військових задач дозволить: 
1) проводити оперативне оновлення баз геопросторових даних, цифрових і 

електронних карт, інших картографічних матеріалів за допомогою ГІС; 
2) оптимізувати вирішення навігаційних задач; 
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3) здійснювати вивчення та ГІС-аналіз районів місцевості,  які є недоступними для 
польового обстеження або аерозйомки (через складні погодні умови, недостатню видимість, 
неосвоєність території або неможливість підходу); 

4) отримувати дані про противника, здійснювати моделювання та прогнозування 
можливих дій. 
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: GPS-ТУРИЗМ ТА  
ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 

 
Розглянуто впровадження GPS-технологій, як пряме вирішення основного кола питань, які 

виникають у подорожуючих в сучасних умовах з урахуванням тенденцій щодо збільшення 
кількості туристів, які бажають здійснювати подорожі самостійно.  

Ключові слова: GPS-технології, туризм, геопросторові дані. 
 
Рассмотрено внедрение GPS-технолоий, как прямое решение основного круга вопросов, 

которые возникают у путешествующих в современных условиях с учетом тенденций, связанных 
с увеличением количества туристов, желающих совершать путешествия самостоятельно. 

Ключевые слова: GPS-технологии, туризм, геопространственные данные. 
 
The article reviews implementation of GPS-technologies as direct solution to issues, which 

travellers come across nowadays, considering the tendency in increase of tourists, who wish to travel on 
their own. 

Keywords: Gps-technologies, tourism, geospatial information. 
 
Вступ та постановка завдання. Використання геопросторової інформації стрімко 

збільшується. Як в урядових колах, так і в бізнес-сфері, зростає усвідомлення того, що 
розуміння місця розташування та розміщення - життєво важливий компонент ефективного 
прийняття рішень. Громадяни, які не є експертами з геопросторової інформації, і які навряд 
чи навіть знайомі з цим терміном, також все частіше використовують її, взаємодіють з нею, і 
в багатьох випадках навіть вносять свій внесок в її збір. 

Поява на світовому ринку послуг, що надаються Супутниковими радіонавігаційними 
системи (СРНС) GPS-NAVSTAR (Global Positioning System - США) і ГЛОНАСС (Глобальна 
Навігаційна Супутникова Система – Російська Федерація), а також заплановане введення в 
експлуатацію європейської супутникової радіонавігаційної системи Galileo, забезпечили 
масове впровадження в більшість областей людської діяльності навігаційних супутникових 
технологій. Прикладом слугує той факт, що в даний час послугами глобальних систем 
позиціонування користуються сотні мільйонів користувачів, від приватних осіб до 
державних установ і міжнародних організацій у всьому світі. Число користувачів неухильно 
зростає. Обидві системи «відкриті» для широкого використання [4, 8].  

Відбувається все більш широка взаємодія геоінформаційних і мережевих технологій. 
З’являються і розвиваються веб-середовища, які надають нові способи зручного повсюдного 
звернення до географічного знання всіх людей, у тому числі і не знайомих з ГІС. Географічні 
інформаційні системи плюс глобальна мережа Internet, озброєні Web-серверами стають 
глобальною геоінформаційною інфраструктурою [5].  

Географічні бази даних для загального використання, разом з геопросторовими 
оглядачами (засобами перегляду) також змінюють спосіб організації робочих процесів і 
взаємодії.  

Виклад основного матеріалу. Інформаційні технології - основа створення та 
функціонування інформаційних систем. Поняття “технологія” походить від грецького τεχυη – 
ремесло, майстерність і λογοζ – вчення, наука. З цього погляду поняття “інформаційні 
технології” (ІТ) – це сукупність прийомів, методів та засобів послідовного якісного 
перетворення інформації на таких етапах інформаційних процесів, як: збір, передача, 
зберігання, обробка, накопичення [6.]. Іншими словами, ІТ – це алгоритм перетворення 
інформації з використанням відповідних методів і засобів. Кожна інформаційна система 
може реалізувати ту, або іншу інформаційну технологію. 
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На сьогодні геоінформаційні системи в туристичній галузі в основному 
використовуються для підготовки туристичних карт, буклетів і іншої друкованої продукції. 
У той же час для територій, що володіють унікальним природним потенціалом або мають 
історико-культурне значення, важливою є розробка геоінформаційних систем з метою 
створення інтерактивних картографічних інтернет-ресурсів в туристичній галузі [1, c. 89].  

Перелічити сфери діяльності людини, в яких вже використовується і буде 
використовуватися технологія глобального позиціонування GPS  дуже важко.  Це все 
спричинено унікальністью та багатофункціональністью цієї технології. В деяких сферах на 
сьогоднішній день вони стали просто незамінними. З кожним роком збільшуються сфери 
використання GPS. 

GPS-приймач − радіоприймаючий пристрій для визначення географічних координат 
поточного місцезнаходження антени приймача, на основі даних про тимчасові затримки 
надходження радіосигналів, випромінюваних супутниками групи NAVSTAR. У Російській 
Федерації з розвитком системи ГЛОНАСС почався серійний випуск ГЛОНАСС-приймачів. 
Всі вони є GPS-сумісними [9]. 

Маючи персональний GPS-навігатор, будь-яка людина може використовувати систему 
глобального позиціонування в своїх особистих цілях.  Можна визначити своє місце 
розташування на місцевості, з’ясувати, як пройти або проїхати до місця призначення, як 
відшукати конкретний об’єкт або адресу.  

Для пішохідного туризму (трекінг-туризм, легка хода, бекпекер), а це на сьогодні один 
з найпоширеніших видів спортивного туризму, основною метою якого є подолання групою 
туристів маршруту по місцевості з місця відправлення до місця прибуття за вказаний 
проміжок часу [7, с. 182], також важливим є орієнтування в просторі і правильне слідування 
маршруту.  В минулому ці задачі покладались на компаси і карти,  що викликало достатньо 
незручностей. Проте на даний час ці проблеми  з легкістю вирішуються за допомогою GPS-
навігатора. Сучасні виробники цих пристроїв випускають спеціальні версії навігаторів для 
пішохідних подорожей. Ці пристрої мають високу протиударну стійкість, 
водонепроникність, підвищенну чутливість антени для прийому сигналів супутників в 
складних з точки зору рельєфу місцевості місцях, таких як ущелини, гори, густі ліси і т.д.  

Важливу роль в успішності ведення бізнесу в туризмі відіграє сучасна та ефективна 
логістка. Ця проблема вирішується завдяки впровадженню системи GPS моніторингу, що 
дозволяє відчутно підвищити прибутковість. 

Широке розповсюдження приймачів GPS можна побачити у спорті та іграх. Це 
призвело до появи спортивної супутникової навігації, змагань з орієнтування на автомобілях 
та такої популярної гри, як геокешінг. Геокешінг (geocaching від грец. «γεο» – Земля і англ. 
cache – схованка) − туристична гра з застосуванням супутникових навігаційних систем, яка 
полягає у знаходженні схованок, влаштованих іншими учасниками гри. Основна ідея полягає 
в тому, що одні гравці ховають так звані тайники, за допомогою GPS визначають їх 
географічні координати і повідомляють про них в Інтернеті. Інші гравці використовують ці 
координати і свої GPS-приймачі для пошуку схованок. Можна використовувати зв’язкок з 
підключенням до КПК або ноутбука [2].  

Як відомо, ефективне використання повного потенціалу GPS-пристроїв не можливе без 
адекватної картографічної підтримки. Навігатори з картами дають змогу побачити та 
проаналізувати місцеположення навколишніх об’єктів: головні туристичні атракції, заклади 
розміщення та громадського харчування, соціальні служби та ін. 

При підготовці туристичних походів у ряді випадків розумним є малювання власних 
карт району майбутньої подорожі.  Така карта малюється за допомогою спеціалізованого 
векторного графічного редактора і може бути збережена у векторному форматі, придатному 
для завантаження в GPS-приймач. Таким чином, кількість і якість туристичних карт для GPS 
також з часом зросте. 
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Серед інформації в GPS-карті, яка зазвичай є найбільш потрібна та корисна для туриста 
в подорожі з GPS-навігатором є POI-інформація. 

Об'єкти POI або точки інтересу (від англ. рoints of interest) - це об'єкти інфраструктури, 
пам'ятки, природні об'єкти і важливі точки на дорогах, координати і інформація про яких 
нанесені на GPS карту. Повноцінна POI містить інформацію про координати (широта і 
довгота), назву, опис і інші параметри, в тому числі висота, номер телефону. У додатках для 
навігації зазвичай POI відображаються у вигляді тематичних іконок [10]. 

До точок POI відносяться: готелі, ресторани, АЗС, лікарні, магазини, кінотеатри, музеї, 
банкомати, аптеки і безліч інших об'єктів. Також до точок POI відносяться станціі метро, 
вокзали,  аеропорти та інші транспортні вузли.  Окремо виділяються дорожні POI:  це пости 
ДПС, "лежачі поліцейські", камери, радари, залізничні переїзди та інші зони підвищеної 
уваги. Точки POI можуть супроводжуватися аудіо попередженнями [10]. 

Варто зазначити, що існує декілька основних способів створення та впровадження РОІ. 
Один з них передбачає створення та впровадження РОІ в базах даних, які формуються 
звичайними користувачами. В цьому випадку будь-які користувачі-аматори мають 
можливість самостійно створювати РОІ та долучати їх до загальнодоступної бази даних. 
Зазвичай вони представлені на веб-сайтах, які спеціалізуються на накопиченні, перевірці, 
управлінні і дистрибуції РОІ, які кінцеві користувачі мають змогу завантажити на свої 
навігаційні пристрої, щоб замінити або додати до існуючої бази даних РОІ. Кінцеві 
користувачі також мають змогу створювати свої власні колекції. Комерційні колекції РОІ, 
особливо ті,  які надаються з цифровими GPS-картами,  або ті,  які продаються за підпискою,  
зазвичай захищаються авторськими правами власності. Проте також існує багато і тих веб-
сайтів, з яких можна отримати безкоштовні колекції РОІ. 

На сьогоднішній день для створення і завантаження РОІ на GPS-пристрої розроблено 
одну із найбільших в світі GPS баз даних, з якої будь-який користувач може завантажити 
безкоштовно РОІ по окремо вибраній країні або категорії [12]. Мета створення такого 
реєстру – об’єднання точок в одному централізованому місці і надання користувачам зручної 
системи для обміну та управління. Вміст реєстру постійно поповнюється і коригується. 
Любителі подорожувати зможуть тут знайти для себе багато потрібних і цікавих точок,  які 
знадобляться їм у подорожах (пам’ятники, визначні місця, музеї тощо).  

Можливості даного інтернет-сайту дозволяють користувачам легко створювати 
мультимедійні, географічно визначені бази даних точок, які називаються Геотури 
(GeoTours). 

Геотур, або GPS-гід – це група географічних точок з додатковими мультимедійними 
даними (текстові, аудіо-, фото- та відеофайли), що привласнені кожній з цих точок інтересу 
(POI). Користувач має можливість переглядати, ділитися з іншими, продавати наявні GPS-
тури в інтернеті та завантажувати їх на різноманітні мобільні пристрї, включаючи GPS-
навігатори.  

Процес стоворення геотуру насправді є достатньо простим. Використовуючи редактор 
геотуру, що основується на веб-сайті, можна додати точки для кожного туру, ввівши адресу 
місця розташування, вказавши координати широти і довготи, або вибрати місце на карті. Для 
кожного окремої точки РОІ можна додати будь-яку комбінацію аудіофайлу, зображення, 
відео- або текстового опису, використовуючи мультимедійні файли, які були заздалегідь 
завантажені на сайт [13]. 

Розміщення точки РОІ доступне тільки зареєстрованим користувачам, тому кожна 
точка має власника. Це дозволяє при необхідності зв’язатися з автором, щоб уточнити деталі. 
Під час розміщення кожної нової точки відбувається автоматична перевірка на дублювання. 
Все це дозволяє підтримувати інформацію в реєстрі в актуальному стані. Варто зазначити, 
що процес реєстрації є платним, окрім тестового режиму. 

Ще один спосіб створення та впровадження РОІ передбачає їх самостійне створення, а 
також створення власної бази даних, в якій зберігатиметься інформація про РОІ. 
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Сучасні виробники GPS-пристрїв, орієнтуючись на запити ринку та споживачів, значно 
розширили коло можливостей власних пристроїв. Ці нововведення також торкнулись і 
даних, які можуть відображатись в РОІ. Зокрема, до функції, яка відкриває нові можливості, 
слід віднести функцію підтримки програвання аудіофайлів. Це означає, що з’явилась нагода 
створювати власні РОІ та присвоювати їм будь-який аудіофайл з розширенням MP3.  Ця 
особливість з успіхом може бути застосована для популяризації туристичної привабливості. 
Створення точки з відповідними географічними координатами на земній поверхні та 
можливість завантаження аудіофайлу, в якому местиметься різноманітна інформація 
стосовно неї, завжди буде затребуваною Використовуючи дану послідовність, можна 
створити декілька точок, що дасть змогу, об’єднавши їх в один маршрут, здійснити 
самостійну екскурсійну подорож [2, 11]. 

Створення конкретної РОІ є можливим завдяки використанню відповідного 
програмного забезпечення для навігаторів, наприклад, програми MapSource. Ця програма 
являє собою програмне забезпечення, що містить цифрові карти різних територій, які можна 
переглядати на ПК і завантажувати в GPS-навігатори. Програмне забезпечення MapSource 
дозволяє створювати маршрутні точки і маршрути на ПК і завантажувати їх в GPS-приймач, 
а також завантажувати точки, маршрути і траєкторії з GPS-приймача в комп’ютер [11]. 

Для європейських та американських користувачів доступні карти MapSource з 
деталізацією до рівня вулиць міст.  У цих картах також реалізована функція пошуку за 
адресою і позначені цікаві об’єкти туристичної інфраструктурияк та багато інших (лікарні, 
вокзали, паркінги, АЗС і т.п.).  

Варто зазначити, що не всі навігатори комплектуються даним програмним 
забезпеченням, але його можна встановити шляхом завантаження через глобальну мережу 
інтернет. Також необхідно виконати інсталяцію MapSource на своєму комп’ютері. Практичне 
впровадження виконується на базі програми MapSource, де створюються конкретні 
туристичні РОІ з текстовою підтримкою, а також із фотозображенням та аудіофайлом.  

Висновки. На думку експертів, географічна інформація стане повсюдною практично в 
будь-якому аспекті життєдіяльності: кількість сенсорів, які збирають і надають 
геопросторові дані в пристроях зростатиме і змінить динаміку процесу збору даних. Зросте 
попит на геопросторові дані, особливо в країнах, що розвиваються, з урахуванням розвитку 
різних секторів економіки цих країн. Значно зросте роль у зборі і створенні даних простих 
громадян. 

Освіта і широке нарощування потенціалу зіграють ключову роль в цій області, 
забезпечивши необхідні навички для максимально ефективного використання. 
Продовжиться зростання обізнаності громадян у галузі інформації з просторової складової, 
особливо у використанні Location Based Services (LBS). 

Одним з ключових напрямків щодо розвитку геопросторової інформаційної основи 
стане створення нових даних на базі точних геопросторових даних, які використовуватимуть 
призначену для користувача інформацію із соціальних мереж і веб в реальному режимі часу, 
а зв’язок між геоданими і соціальними медіа та іншими мережами відіграватиме дедалі 
важливіше значення. 

Розвиток GPS-туризму в Україні поступається у порівнянні з багатьма країнами 
Європи, Східної Азії та Північній Америці, адже, безпосередньо для європейців та 
американців автомобільний туризм з використанням GPS-навігаторів і GPS-турів є одним з 
найбільш популярних видів відпочинку.  

Зважаючи на важливість появи, впровадження та тенденцій розвитку  зазначених вище 
нових геопросторових технологій, розробка і впровадження GPS-туризму і в подальшому 
користуватимуться великим попитом серед споживачів туристичних послуг - як вітчизняних, 
так і іноземних, що, безперечно, тільки сприятиме популяризації туристичної привабливості 
країни. 
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ЗЕМЛЕУСТРІЙ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ: ПРОБЛЕМИ  

ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 
 
В статті проаналізовано сучасний стан землеустрою на місцевому рівні, виявлення 

проблем і недоліків при розробці документації із землеустрою, а саме: конфлікт на рівні 
правовстановлюючих документів; встановлення на місцевості межових знаків та передача їх 
власникам земельних ділянок; повторна реєстрація; помилкові геодезичні виміри. При цьому 
прийняття відповідних нормативно-правових актів або внесення змін до існуючих дозволить 
створити правову основу для формування сучасних земельних відносин на місцевому рівні. 

Ключові слова: землеустрій, межові знаки, кадастровий номер, земельні ділянки, державні 
акти. 

 
В статье проанализировано современное состояние землеустройства на местном уровне, 

обнаружение проблем и недостатков при разработке документации, а именно конфликт на 
уровне правоустанавливающих документов; установка на местности межевых знаков и 
передача их владельцам земельных участков; повторная регистрация; ошибочного  
геодезического измерения. При этом принятие соответствующих нормативно-правових актов 
или внесения изменений к существующим позволит создать правовую основу для формирования 
современных земельных отношений на местном уровне. 

Ключевые слова: землеустройство, межевые знаки, кадастровый номер, земельные 
участки, государтсвенные акти. 

 
The paper analyzes the current state of land management at the local level, the detection of 

problems and deficiencies in the design documentation, namely at the level of the conflict of legal 
documents, assign the terrain landmarks and transmission them to owners of the land, re-registration of 
erroneous geodetic measurements. In this case, the adoption of appropriate laws and regulations or 
changes to existing will create the legal basis for the formation of modern land relations at the local level. 

Keywords: Land management, landmarks, cadastral number, ground area, afficial acts. 
 
Вступ та постановка завдання. Термін «землеустрій»  відповідно до Закону України 

«Про землеустрій» тлумачиться, як сукупність соціально-економічних та екологічних 
заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональну організацію 
території адміністративно-територіальних утворень, суб’єктів господарювання, що 
здійснюються під впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку продуктивних сил. 

Землеустрій є однією з найважливіших складових системи регулювання земельних 
відносин в Україні, адже саме від нього залежить формування структури землекористування 
та адміністративно-територіального устрою, збереження та охорона земель, забезпечення 
галузей економіки земельними ресурсами. 

За своєю сутністю сучасний землеустрій слід розглядати як сукупність 
цілеспрямованих заходів щодо розміщення продуктивних сил у межах географічного 
середовища. Саме землеустрій у сучасних умовах стає технічною та юридичною основою 
для формування прав і обов’язків власників землі та землекористувачів, забезпечення 
охорони земель як основного національного багатства, планування розвитку територій тощо. 

Незважаючи на важливість наукових досліджень та науково-практичні розробки 
декількох останніх десятиліть, сучасний землеустрій і досі має відбиток колишніх 
радянських екстенсивних методів господарювання. За радянських часів, коли засоби 
виробництва і земля перебували у виключній власності держави питання землеустрою, 
створення земельного кадастру та інші питання були неактуальними і не були предметами 
наукових досліджень.  Після набуття незалежності України,  появи приватної власності,  
розвитку ринкових відносин виникла необхідність розробки та застосування в повсякденній 
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діяльності нових нормативно-правових актів та правил, які сприяли б удосконаленню 
відносин між суб’єктами землеустрою. В порівнянні з різноманітними галузями суспільних 
відносин земельні відносини в Україні не мали сформованої нормативно-правової бази. В 
зв’язку з цим сьогодні ми маємо недосконалу законодавчу базу, що безпосередньо впливає 
на процес розробки документації із землеустрою. 

Метою даної статті є аналіз сучасного стану  землеустрою на місцевому рівні, 
виявлення проблем та недоліків при розробці документації при цьому землеустрої та шляхи 
їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу. Землеустрій на місцевому рівні полягає в організації 
території сільськогосподарських підприємств із створенням просторових умов, що 
забезпечують еколого-економічну оптимізацію використання та охорони земель 
сільськогосподарського призначення, удосконалення структури і розміщення 
сільськогосподарських угідь, систем сівозмін, сінокосо і пасовищезмін; розмежуванні в 
населених пунктах державної та формуванні комунальної власності земель територіальної 
громади; розробці системи заходів на конкретних земельних ділянках по збереженню і 
поліпшенню природних ландшафтів, відновленню і підвищенню родючості ґрунтів, захисту 
від деградаційних процесів тощо;  відведення земельних ділянок із земель державної чи 
комунальної власності для суспільних потреб, потреб юридичним та фізичним особам. 

Роботи по землеустрою на місцевому рівні можуть виконувати як державні, так і 
приватні установи, організації за рахунок коштів місцевого бюджету, юридичних та 
фізичних осіб. 

За своїм змістом землеустрій здійснюється, як правило, у декілька послідовних 
стадій, що включають збір, вивчення і систематизацію матеріалів, різного роду 
вишукування й обстеження, розробку, погодження та затвердження програм, схем, 
проектів, технічної документації. 

Відповідно до Закону України «Про землеустрій» поняття «документація із 
землеустрою» означає затверджені в установленому порядку текстові та графічні 
матеріали, якими регулюється використання та охорона земель державної, комунальної та 
приватної власності, а також матеріали обстеження і розвідування земель, авторського 
нагляду за виконанням проектів тощо. 

Документація із землеустрою розробляється на підставі й у відповідності з 
нормативно-правовими актами, які встановлюють норми і правила виконання робіт із 
землеустрою, їхній склад та зміст. 

Фундаментальними нормативними актами є кодекси і закони України, постанови 
Кабінету Міністрів України, нормативні акти Держкомзему України, а також порядки, 
стандарти та методичні рекомендації. У методичних рекомендаціях узагальнено склад, 
зміст і порядок оформлення документації із землеустрою. 

Законом України "Про землеустрій" визначено види документації із землеустрою. 
Документація із землеустрою розробляється у вигляді програм, схем, проектів, спеціальних 
тематичних карт, атласів, технічної документації. 

Проекти землеустрою щодо (що): формування земель комунальної власності 
територіальних громад і проекти розмежування земель державної та комунальної власності 
населених пунктів; відведення земельних ділянок; створення нових та впорядкування 
існуючих землеволодінь і землекористувань; забезпечують еколого-економічне 
обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь; впорядкування території населених 
пунктів. 

Технічна документація із землеустрою щодо:встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості);складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку. 

Робочі проекти землеустрою, які складаються з метою реалізації заходів, 
передбачених схемами використання та охорони земель, схемами і проектами землеустрою 
на основі вишукувань спеціального призначення. А також спеціальні тематичні карти й 
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атласи стану земель та їх використання, які складаються з метою відображення в них стану 
земель та їх використання, даних зондування і природно-сільськогосподарського  
районування, визначення заходів із землеустрою щодо організації раціонального 
використання та охорони земель. 

Аналіз існуючих проблем землекористування, на які неодноразово звертали увагу 
органи державної влади у сфері земельних відносин, дає змогу виділити ряд проблемних 
питань, які і досі не маються законодавчо врегульованого вирішення: 

1. Конфлікт на рівні правовстановлюючих документів. Тобто сучасні нормативно-
правові акти, що регулюють порядок розробки документації із землеустрою не враховують 
вимог щодо виготовлення цієї ж документації минулих років. Так наприклад процедура 
виготовлення державного акту на обслуговування будинку у 1997 році не передбачала 
присвоєння кадастрового номеру, але при цьому видавався державний акт, що засвідчував 
право власності на земельну ділянку. Сучасні вимоги до порядку розробки документації із 
землеустрою передбачать присвоєння кадастрового номеру із подальшим виготовленням 
державного акту. Таким чином державний акт на земельну ділянку, який був виготовлений 
раніше не внесений до реєстру власників земельних ділянок. 

Шляхи вирішення: 
- присвоєння кадастрового номеру земельним ділянкам, на які зроблені державні акти 

до 2003 року; 
- сприяти формуванню інститутів громадянського суспільства у питаннях земельних 

відносин. 
2. Встановлення на місцевості межових знаків та передача їх власникам земельних 

ділянок. Згідно з наказом №376 від 18.05.2010 року «Про затвердження Інструкції про 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх 
закріплення межовими знаками» межі земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
закріплюються межовими знаками,  які,  в свою чергу,  складаються з 4  деталей.  Кожний 
межовий знак має номер, що не повторюється на всій території України, та складається з 
десяти символів, з яких: перші три - арабські цифри; четвертий - літера українського 
алфавіту;  останні шість -  арабські цифри.  Відповідно до п.  3.12.  Закріплення межовими 
знаками меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється  виконавцем у 
присутності власника (користувача) земельної ділянки, власників (користувачів) суміжних 
земельних ділянок або уповноваженою ним (ними) особою. Повідомлення власників 
(користувачів) суміжних земельних ділянок про дату і час проведення робіт із закріплення 
межовими знаками меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється виконавцем 
завчасно, не пізніше ніж за п'ять робочих днів до початку робіт із закріплення межовими 
знаками меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

Проте зараз при встановлені (відновлені) меж земельних ділянок не закріплюються 
межові знаки,  що створює спори під час встановлення меж.  Якщо при встановлені меж 
ігнорується дана Інструкція, то через певний час власник земельної ділянки може 
використовувати її з певною похибкою, що може порушити права власників суміжних 
земельних ділянок. 

Шляхи вирішення проблеми: 
• Присутність представника органів Держкомзему при встановлені меж земельної 

ділянки для усунення суперечностей та непорозумінь; 
• Додати до складу документації із землеустрою довідку про повідомлення власників 

суміжних ділянок щодо встановлення меж. Зробити наявність даних документів 
обов’язковими. 

• Підвищення відповідальності розробників документації із землеустрою при 
недотриманні вимог щодо її виготовлення. 

3. Повторна реєстрація. На сьогоднішній день складним є процес переходу права 
власності на земельну ділянку від одного суб’єкта господарювання до декількох. Складність 
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його полягає в тому, що замість оновлення існуючого державного акту на земельну ділянку 
потрібно робити новий акт.  

- внести зміни до чинного законодавства, щодо спрощення процедури розробки 
документації при зміні власників. 

4. Помилкові геодезичні виміри. Досить часто при внесені працівниками Відділів 
Держкомзему геодезичних координат відбувається накладання однієї земельної ділянки на 
іншу. Цьому є досить розумні пояснення. Раніше геодезичні прилади мали не достатньо 
гарну точність вимірювань, в порівнянні з теперішніми. Для вирішення цієї проблеми 
робиться викопіювання на космічному знімку, на якому наносяться правильні обміри. 
Наступним кроком є затвердження їх сільською радою, а помилкові кладуться в архівний 
шар. Проте ця процедура не є закріпленою на законодавчому рівні. 

Шляхи вирішення проблеми: 
• зміна площі конфігурацій земельних ділянок; 
• розробка нормативно-правових актів, що будуть врегульовувати рішення даного 

питання; 
• запровадити економічний механізм відповідальності працівниками землевпорядних 

організацій, у разі їх помилкових дій. 
Висновки.  Прийняття відповідних нормативно-правових актів або внесення змін до 

існуючих дасть змогу створити правову основу для формування сталих земельних відносин. 
Оскільки значне місце в раціональному використанні та охороні земель, збереженні 
агроландшафтів, їх впорядкуванні належить саме землеустрою, який є основним дієвим 
механізмом в управлінні земельними ресурсами. А спрощення процесу розробки 
документації із землеустрою дозволить прискорити визначення просторових характеристик, 
правового режиму, вирішення економічних, соціальних, екологічних, санітарно-гігієнічних, 
інженерно-технічних аспектів, що фіксуються в графічних і текстових її частинах. 

 
ЛІТЕРАТУРА: 
1. Закон України «Про землеустрій» м. Київ. 22 травня 2003р. №858-iv 
2. Наказ №376 Державного Комітету України із земельних ресурсів від 18.05.2010 року «Про 

затвердження Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) та їх закріплення межовими знаками». 

3. Мартин А. Економічне регулювання земельних відносин: як виправити недоліки / А.Мартин 
// Землевпорядний вісник. – №6 – 2009. – С. 22-29. 

4. Юрченко А.Д., Мірошниченко А.М. Щодо окремих питань удосконалення земельного 
законодавства України // Землевпорядний вісник. – 2005. – № 4. – С. 69-75. 

 
Без рецензії. 



 

 
346 

УДК 913:32 (477.75)                                    Ухаль К.В. (Інститут географії НАН України) 
 

СВІТОГОСПОДАРСЬКІ ЗВ’ЯЗКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РЕГІОНАЛЬНИЙ 
РОЗВИТОК (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

 
Розкрито суть та особливості поняття «глобалізація» та «регіоналізм». Проаналізовано 

зовнішньоекономічну діяльність Закарпатської області в системі світогосподарських зв’язків. 
Ключові слова: глобалізація, регіоналізм, регіональний розвиток, транскордонне 

співробітництво, Карпатський єврорегіон. 
 
Раскрыта суть и особенности понятия «глобализация» и «регионализм». 

Проанализирована внешнеэкономическая деятельность Закарпатской области в системе 
мирохозяйственных связей. 

Ключевые слова: глобализация, регионализм, региональное развитие, трансграничное 
сотрудничество, Карпатский еврорегион. 

 
The main point and peculiarities of concepts “globalization” and “regionalism” have been shown. 

The foreign economic activities of Transcarpathian region in the system of world economic relations have 
been analyzed. 

Keywords: globalization, regionalism, regional development, cross-border cooperation, Carpathian 
euroregion. 

 
Актуальність. Ефективний розвиток будь-якої території на сьогодні значною мірою 

визначається впливом зовнішніх чинників. Технологічні зрушення, глобалізаційні процеси 
призвели не лише до посилення міжнародних зв’язків, а й до загострення конкуренції, 
поляризації розвитку країн та регіонів, відмінностей щодо доступу до різних видів ресурсів 
та можливостей їх використання. Місце тієї чи іншої країни у світовій ієрархії все більше 
залежить від досягнень у сфері високих технологій, якості інтелектуального потенціалу, 
спроможності до швидкого реагування на тенденції глобального ринку,  а також зусиль в 
напрямі сталого просторового розвитку та стратегічного планування. Глобальні виклики та 
трансформації стосуються не лише національного рівня. Пошук відповідей на 
регіональному,  і,  навіть,  локальному рівні,  стає ключовим для розвитку держави,  що давно 
усвідомлено і відображено у політиці більшості європейських країн. 

Оцінка потенціалу розвитку регіону, особливостей регіональної структури  
зовнішньоекономічних зв’язків є важливим завданням, розв’язання якого цілком можливе в 
рамках методології суспільної географії. Комплексне розуміння процесів, які відбуваються в 
суспільстві, їх зв’язки з оточуючим середовищем, найбільш повно, порівняно з іншими 
науками, відображені в об’єкті і предметі географії і її суспільної гілки. Водночас, 
неможливо залишати поза увагою розробки, що проводяться фахівцями економічних і 
політичних наук. 

Трансформаційні зміни в системі світогосподарських зв’язків висвітлені у працях 
І.Коваля, С.Кононенка, О.Білоруса, Ю.Пахомова, В.Кузьменка, С.Толстовка, В.Шевчука, 
С.Юрченка, А.Багірова, В.Мартинова, О.Бикова, П.Сорокіна, А.Уткіна, В.Федорова, 
Г.Кіссінджера, Г.Дікенсона, К.Кіндермана, Е.Гіденса та ін. 

На увагу заслуговують роботи таких науковців як Ю.Пахомов, І.Артьомов, О.Передрій, 
С.Устич, С.Мітряєва, Р.Офіцинський, З.Варналій, В.Хандогій, О.Майборода, В.Бондаренко, 
Є.Кіш, І.Ілько, М.Палінчак, М.Лендєл, М.Пітюлич, В.Мікловда, в яких висвітлені окремі 
аспекти регіонального розвитку, зокрема і Закарпатської області.  

Метою даної роботи є аналіз розвитку Закарпатської області в системі 
світогосподарських зв’язків. 

В рамках публікації поставлені наступні завдання: 
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- проаналізувати зміни, що відбуваються в сучасній системі світогосподарських 
зв’язків; 

- дослідити основні аспекти зовнішньоекономічної діяльності Закарпатської області в 
системі світогосподарських зв’язків. 

Виклад основного матеріалу та результатів дослідження. 
Світогосподарські зв’язки можна характеризувати як зв’язки між країнами або 

окремими територіями за такими напрямами: торгівля товарами, послугами, технологіями, 
міжнародний рух факторів виробництва (капіталі і робочої сили), міжнародні фінансові 
операції. В даному випадку мова насамперед йтиме про місце і роль Закарпатської області в 
європейському геополітичному та геоекономічному просторі, про контакти та суперечності 
між регіонами, а також розвиток міжнародних відносин в цілому. 

Досліджуючи сучасні світові процеси в першу чергу слід звернути увагу на такий 
неоднозначний процес як глобалізація, який активно впливає на структуру 
світогосподарських зв’язків, вносить корективи у зовнішньополітичні рішення учасників 
міжнародних відносин.  

В цьому контексті доречним є визначення глобалізації, як процесу територіальної і 
галузевої перебудови національних господарств, що характеризується утворенням системи 
різновекторних зв’язків глобального, регіонального, локального рівнів, якісні й кількісні 
параметри яких зумовлюють динамічні зміни світової економіки в напрямі формування 
цілісної моделі розвитку [4, с. 28]. 

Існують суттєві розбіжності у поглядах вчених на процес глобалізації,  слід відмітити 
неоднозначне відношення до цього явища, причому неоднозначність присутня як у самих 
визначеннях (які процеси домінують: економічні, політичні, культурні), так і у ставленнях 
(більше переваг чи недоліків, більше прогресивних чи негативних наслідків). 

 Як позитивні фактори глобалізації можна навести наступні: 
- інтернаціоналізація економік країн: доступність товарів та послуг незалежно від 

країни виробництва, диверсифікація виробництва товарів.   
- залучення світового співтовариства у боротьбу з міжнародним тероризмом та 

вирішення екологічних проблем,  
- суттєві зрушення у засобах комунікації, зокрема, створення мережі Інтернет, розвиток 

туристичної галузі, міжнародні інформаційно-культурні обміни. 
Одним з негативних наслідків глобалізації є поглиблення диспропорцій у розвитку 

країн, регіонів, а відповідно, загострення конкуренції на рівні територій різного рівня, що в 
кінцевому результаті призводить до нераціонального використання потенціалу території, 
нав’язування сильними країнами своєї ідеології, неефективної структури господарства, 
збільшення економічної, соціальної, політичної, екологічної нерівності, етнонаціональних 
конфліктів, розвалу приватного сектора країни. Неоднозначними є і наслідки діяльності 
транснаціональних корпорацій. 

На противагу глобалізації, яка породжує страх злиття та втрати самоідентифікації 
країни на міжнародній арені, поширюється такий процес як регіоналізм, який протистоїть 
стандартизації та являється однією з можливостей зберегти власну культуру, мову, традиції.  

Процес регіоналізму в свою чергу переплітається з таким феноменом як територіальна 
ідентичність. Саме поняття «ідентичність» трактується як самосвідомість індивіда або групи. 
На думку С.Хантінгтона вона «являє собою продукт самоідентифікації, розуміння того, що 
ви чи я володіємо особливими якостями,  що відрізняють мене від вас і нас від них.  
Ідентичність співвідноситься з образами індивідуальності і самостійності, відтворюваними 
акторами, і формується завдяки взаєминам людини із значущими персонажами з його 
оточенням» [5, с. 50]. Будучи не лише культурною та духовною категорією, ідентичність тієї 
чи іншої території у сучасних умовах стає джерелом прибутку, а її збереження в умовах 
нівелюючих зовнішніх впливів – завданням місцевих громад та органів влади. 
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В контексті багатовекторності суспільного життя актуальним є аналіз впливу 
зовнішньоекономічної діяльності на регіональний розвиток. В якості прикладу варто 
розглянути Закарпатську область, що як прикордонний регіон, займає особливе місце у 
розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. Це зумовлено і перевагами 
географічного положення, і особливостями природних умов, і досвідом транскордонного 
співробітництва. Вагомим чинником є і мотивація населення (зокрема «проринкова» 
орієнтація), його поліетнічний склад. В Закарпатській області діяльність у сфері 
міжрегіонального та транскордонного співробітництва стає пріоритетною – адже, це 
ефективний спосіб вирішення регіональних проблем та розбудови міждержавних відносин.  

Транскордонна та прикордонна діяльність регулюється такими документами, як: 
«Програма розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської області на 2011-2015 
рр.», яка була прийнята 16.12.2010 р. № 71 Закарпатською обласною радою, відповідно до 
статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 
транскордонне співробітництво» від 24 червня 2004 р. № 1861-IV, Указу Президента України 
від 25 травня 2001 р. № 341/2001 «Про Концепцію державної регіональної політики», а також 
угодами, укладеними між Закарпатською областю та прилеглими регіонами сусідніх держав. 
Основними завданнями вищевказаної Програми є: «сприяння економічному, соціальному, 
культурному розвитку прикордонних територій та активізація всебічного транскордонного 
співробітництва із сусідніми країнами на регіональному та місцевому рівні; забезпечення 
підвищення рівня життя населення та розвитку соціальної сфери прикордонних територій 
Закарпаття; поглиблення співпраці в рамках Карпатського єврорегіону; активізація 
зовнішньоекономічної діяльності; створення умов для заснування і функціонування спільних 
підприємств та утворення транскордонних економічних кластерів; сприяння розвитку малого 
та середнього підприємництва; забезпечення охорони навколишнього природного 
середовища та екологічної безпеки; розвиток природної інфраструктури та створення умов 
для залучення інвестицій»  [3].  Успішна реалізація цих завдань можлива лише на основі 
стабільного партнерства між обласними адміністраціями, органами місцевого 
самоврядування, науковими центрами прикордонних регіонів. 

Розширення ЄС на початку XXI ст. сформувало новий кордон між Україною та ЄС, 
цим самим змінивши формат співпраці держав, а, відповідно, і прикордонних територій. 

Область виділяється серед інших в Україні своєю активною участю у транскордонному 
співробітництві зокрема була ініціатором створення першої, на терені країн колишнього 
соціалістичного табору, транскордонної організації - Карпатського єврорегіону, який є 
одним з найбільших у Європі, об’єднуючи прикордонні адміністративні одиниці п’яти 
держав: України, Словаччини, Угорщини, Польщі та Румунії.  

Останнє розширення ЄС змінило статус Карпатського єврорегіону в геополітичному 
векторі.  Якщо до розширення ЄС Карпатський єврорегіон виконував в більшій мірі:  
«звужену, локальну функцію організації транскордонної інтеграції…», то тепер він: «відіграє 
принципово нову роль – вищої організаційної форми транскордонного співробітництва на 
нових східних кордонах Євросоюзу із безпосередніми сусідами, зокрема з Україною» [1, с. 
237-238]. Таким чином, геополітичні зміни в Європі створили особливі можливості для 
розвитку та співпраці Закарпатської області з іншими європейськими країнами, стали 
передумовами для забезпечення гармонійного просторового розвитку, екологічної безпеки та 
етнічної толерантності, посиленої уваги з боку міжнародних інституцій, а також можуть 
посприяти розширенню повноважень регіональних органів влади не лише у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності, але й в сфері транскордонного співробітництва.  

В рамках роботи Карпатського єврорегіону особливо слід виділити співробітництво 
Закарпатської області з регіонами Угорської Республіки. Так, найбільші 
зовнішньоторговельні обороти серед країн, що межують з Закарпаттям, а також серед інших 
країн світу, належать саме Угорщині (станом на 1 січня 2010 р. – 27,0%), відповідно, це 
становить п’яту частину загального українсько-угорського зовнішньоторговельного обігу. В 
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експорті товарів до Угорщини переважають: електричні машини та устаткування, взуття, 
вироби з трикотажу та текстилю,  деревина та вироби з неї.  Основними статтями імпорту 
товарів з Угорщини є:  механічні машини та устаткування,  полімерні матеріали,  котли,  
апарати, вироби з чорних металів. На Закарпатті функціонує близько 60 угорських спільних 
підприємств. 

Також Угорщина виступає особливим партнером Закарпаття в інвестиційному 
співробітництві, обсяг її прямих інвестицій, вкладених в економіку останнього, станом на 
початок січня 2011 р. становив 31711 тис. дол. США (це, відповідно, четверте місце після 
Японії, США та Німеччини). До речі, після розширення ЄС у 2004 р. інвестиційне 
співробітництво між Угорщиною та Закарпатською областю набуло двостороннього 
характеру.  

Багатий досвід транскордонного співробітництва Закарпатської області 
підтверджується також її участю у Програмах Сусідства Європейської Комісії; на території 
області активно проводяться конференції міжнародного характеру з питань транскордонного 
співробітництва, в яких систематично беруть участь представники Ради Європи; а також 
діяльністю Закарпатських неприбуткових організацій в межах агентств розвитку, які були 
започатковані Словаччиною, Угорщиною, Польщею та Румунією.  

Суттєвою є частка фінансування розвитку Закарпатської області Європейським 
Союзом, який відводить важливу роль транскордонному співробітництву в контексті 
регіональної політики. Зокрема, одним з пріоритетів його діяльності є субсидіювання 
регіонального та транскордонного співробітництва. За підтримки фонду Європейського 
Союзу було реалізовано ряд соціально-економічних, культурно-освітніх та екологічних 
проектів. 

Окремої уваги заслуговують проекти, які фінансувалися різними країнами Європи, 
зокрема, Швейцарсько-український проект розвитку лісового господарства Закарпаття, 
FORZA – мета якого запровадити у Закарпатті раціональне ведення лісового господарства, а 
також створити відповідні умови для запобігання природного лиха, «експериментальними» 
територіями проекту стали Рахівський та Хустський райони.  

У вересні 2007  р.  Програмою розвитку ООН в Україні був започаткований проект 
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», ініціатива якого фінансувалася 
Європейською Комісією, спрямований на підтримку громади у вирішенні стратегічних 
проблем їх розвитку за допомогою застосування власного потенціалу та активізації 
громадських ініціатив у таких сферах, як охорона здоров’я, інфраструктура, навколишнє 
середовище, енергозбереження. Проект був розрахований на 3,5 років, його бюджет складав 
13,3 млн. євро, з яких 12 млн. євро – внесок Європейської Комісії, 1,3 млн. євро – внесок 
ПРООН. 

Закарпаття плідно співпрацює з усіма прикордонними областями сусідніх країн, про що 
свідчать підписані угоди, в яких затверджені завдання сторін щодо поглиблення 
співробітництва у різних сферах;  а також з іншими регіонами європейських країн, зокрема 
краєм Оберфранкен (Німеччина), Височина (Чехія), областю Гевеш (Угорщина), повітами 
Сату-Маре та Марамуреш (Румунія), Підкарпатським Воєводством (Польща). 
Співробітництво між округом Оберфранкен (Німеччина) та Закарпатською областю 
здійснюється на основі Рамкової угоди про міжрегіональне співробітництво, яка була 
підписана у 2001 р.  

Суттєвим кроком для розвитку транскордонного співробітництва є угоди про малий 
прикордонний рух, які були підписані між Україною та Угорщиною та Україною і 
Словаччиною.  

Таким чином, геополітичні зміни в Європі створили особливі можливості для розвитку 
та співпраці Закарпатської області з іншими європейськими країнами, значно збільшили 
можливості співпрацювати з європейськими фондами у різних сферах, зокрема, через 
впровадження Європейською Комісією програм зміцнення відносин з країнами-сусідами. 
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Отже, системний підхід та інтенсивна робота з Європейськими Фондами надасть можливість 
залучення коштів міжнародної технічної допомоги для вирішення питань в пріоритетних 
сферах розвитку Закарпатської області.  

Зовнішньоекономічні зв’язки є одним з найважливіших напрямів розвитку економіки 
регіону.  Співпраця з країнами світу,  та,  особливо,  –  з розвиненими,  може стати одним з 
факторів високого та стабільного розвитку виробництва, розширення виробничих 
потужностей, і в кінцевому результаті – може підвищити конкурентоспроможність 
вітчизняної продукції. Також співробітництво може значно вплинути на розширення ринків 
збуту, вирішення питань стосовно зайнятості працездатного населення. Водночас потрібно 
оцінювати потенційні наслідки міжнародної інтеграції, для запобігання та обмеження 
традиційної для України сировинної та працересурсної (низькокваліфікованої) орієнтації 
зв’язків, ризикам для навколишнього природного середовища. 

Таблиця 1 
Показники розвитку зовнішньої торгівлі товарами та послугами Закарпатської області 

(тис. дол. США) 
 

Роки № 
п/п 

Показники 
2000 2005 2010 

1. Зовнішньоторговельний оборот товарів 
та послуг 

415636 1297194 2593676 

2. Експорт товарів та послуг 227165 583643 1205612 
3. Імпорт товарів та послуг 188471 713551 1388064 

Джерело: розроблено автором на основі інформації [2, с.211]. 
 

Таблиця 2 
Показники розвитку зовнішньої торгівлі товарами та послугам за країнами  

(тис. дол. США) 
Експорт товарів та послуг 

 
Імпорт товарів та послуг 

 
Основні країни 
з груп 

2005 2008 2010 2005 2008 2010 

Країни сусіди 269361 799900     687806     169010 598082 253189 
Угорщина  173154 621532 544368 109942 412637 185291 
Словаччина 65724 107504 74132 39213 119998 31301 
Польща 29017 53796 43896 18292 51562 21058 
Румунія 1466 17068 25410 1563 13885 15539 
Країни ЄС 198854 305099 297470 367056 858737 456408 
Австрія 78762 124057 123959 49163 79129 75594 
Німеччина 68451 91503 102515 116423 276923 185799 
Чехія 12838 25174 25138 149809 423125 125723 
Італія 38803 64365 45858 51661 79560 69292 
Азійсько-
Тихоокеанський 
регіон 

460 275 529 53151 80112 152085 

Китай 116 113 519 28899 44026 126612 
Японія 344 162 10 24252 36086 25473 
Країни СНД 22069 43170 111701 14307 35212 145560 
РФ 19861 38773 106440 8145 27152 87686 
Білорусь 1726 3650 2512 5924 7562 57810 
Казахстан 482 747 2749 238 498 64 

Джерело: розроблено автором на основі інформації [2, c. 214-227] 
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Як видно з таблиці, обсяги зовнішньоекономічної діяльності Закарпатської області  

постійно та динамічно зростають (таблиця 1),  охоплюючи на даний час більше ста країн.  З 
огляду на географічну структуру зовнішньої торгівлі, серед найвагоміших партнерів – 
Угорщина, Німеччина, Австрія, Російська Федерація, Чехія, Китай та Італія (таблиця 2). Слід 
відмітити, що питома вага у загальних обсягах зовнішньої торгівлі товарами таких країн, як 
Російська Федерація та Китай, з кожним роком зростає, відкидаючи на другий план 
традиційних лідерів співробітництва – Словаччину та Італію. Експорт товарів з 
Закарпатської області спрямований переважно до Угорщини, Російської Федерації, Австрії, 
Словаччини. Основними країнами-імпортерами для Закарпатської області є Німеччина, 
Угорщина, Китай, Чехія. Так, за 2010 р., в область імпортовано давальницької сировини у 
розмірі 416996 тис. дол. США, що перевищує показники за 2005 р. – 305430 тис. дол. США, 
але майже у половину менше, ніж у 2008 р. – 790713 тис. дол. США (С. 219), вивезено 
продукції виготовленої з неї на суму 508881 тис. дол. США [2, с. 218].  

Ще однією позитивною рисою транскордонної співпраці є сприяння залученню 
іноземних інвестицій, розширення міжнародних ринків збуту. За даними головного 
управління статистики за період з 1994 по 2011 р. в Закарпатську область було залучено 
352,5 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій. На початок 2011 р. в економічну 
діяльність області вкладено 362594 тис. дол. США, що на 1108 тис. дол. США менше 
аналогічного періоду 2010 р. Структура прямих іноземних інвестицій представлена так: 
78,1% – грошові внески, 21,9% – внески у вигляді рухомого і нерухомого майна. На території 
області працює 888 підприємств з іноземними інвестиціями (станом на початок 2011 р.). 
Інвестиції в область надходять з 50 країн, переважно з Японії, США, Німеччини, Польщі, 
Австрії,  Угорщини,  Італії.  За видами економічної діяльності інвестиції надходять у такі 
сфери: промисловість, будівництво, торгівля, діяльність транспорту та зв’язку, операції з 
нерухомим майном. 

Важливим фактором розвитку транскордонного співробітництва є створення 
спеціальних (вільних) економічних зон (СЕЗ). Розвиток СЕЗ в Закарпатській області створив 
передумови до структурної перебудови економіки регіону,  став важливим фактором 
стимулювання міжнародного співробітництва з залученням іноземного капіталу та 
виробництва конкурентоспроможної продукції. З початку функціонування у СЕЗ 
«Закарпаття» надійшло інвестицій на суму 248386 тис. дол. США (з 270036 тис. дол. США 
передбачених проектами), зокрема з них іноземних – 67616 тис. дол. США, вітчизняних – 
180770 тис. дол. США відповідно. 

Інтенсивному розвитку співробітництва Закарпатської області в рамках 
транскордонного та міжнародного співробітництва перешкоджає ряд внутрішніх факторів. 
Перш за все, мова йде про слабку професійну підготовку регіональних органів державної 
влади, про невміння чітко сформулювати та виносити, в ході розробки проектів, на розгляд 
ЄС найважливіші питання транскордонної співпраці. Ще одним стримуючим фактором є 
недостатньо високий рівень менеджменту в науково-освітній сфері регіону, що, на жаль, 
лише в першому наближенні відповідає європейських стандартам та вимогам і не може 
конкурувати на національному та європейському ринку послуг. Значною перешкодою можна 
вважати нелегальні міграції в європейські країни.  

Висновки. Держави західної Європи відіграють провідну роль у світовій економіці,  в 
управлінні глобальними та регіональними процесами. Саме ці країни і займають важливе 
місце серед партнерів Закарпатської області. Визначальною рисою у співробітництві регіону 
з західноєвропейськими державами є встановлення партнерських відносин, широких та 
взаємовигідних економічних, наукових, гуманітарних та культурних зв’язків. Розбудова 
стосунків з такими державами стане підґрунтям для відновлення раніше набутих 
економічних, політичних, духовних зв’язків Закарпаття з європейською цивілізацією, 
створить передумови для інтеграції до загальноєвропейського економічного простору. І, хоча 
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прикордонна область належить до категорії депресивних – для Закарпаття, цей статус 
(прикордонної області) – можливість активно вивчати та запроваджувати європейський 
досвід регіонального управління, побудови громадянського суспільства. 
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УДК 528.94                                                                                         Хірх-Ялан В.І. (ВІКНУ) 
 

МЕТОД АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ДЛЯ ОЦІНКИ ПРІОРИТЕТНОСТІ ПОКАЗНИКІВ 
СТАНУ МІСЦЕВОСТІ В РАЙОНІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ 

РІШЕННЯ НА РОЗМІЩЕННЯ ПІДРОЗДІЛУ 
 
У статті розглянута можливість рішення задачі оптимізації розміщення військових 

підрозділів на місцевості з використанням математичних методів обробки інформації та 
геоінформаційних технологій. Одним із шляхів вирішення зазначеної задачі пропонується 
використовувати метод аналізу ієрархій. 

Ключові слова: геоінформаційне забезпечення, аналіз стану місцевості. 
 
В статье рассмотрена возможность решения задачи оптимизации размещения воинских 

подразделений на местности с использованием математических методов обработки 
информации и геоинформационных технологий. Одним из путей решения указанной задачи 
предлагается использовать метод анализа иерархий. 

Ключевые слова: геоинформационное обеспечение, анализ состояния местности, 
геопространственная модель местности. 

 
In the article the possibility of the decision of a problem of optimisation of placing of military 

divisions on district with use of mathematical methods of processing of information and geoinformation 
technologies is considered. One of ways of the decision of the specified problem are offered to use a 
method of the analysis of hierarchies. 

Keywords: geosupply with information, the analysis of condition of district, geospatial model of 
district. 

 
Вступ та постановка задачі. До недавнього часу аналіз стану місцевості під час 

планування та організації бойових дій підрозділами сухопутних військ проводився 
здебільшого спираючись на досвід та інтуїцію командира, практично не використовуючи 
можливості геоінформаційних систем. При цьому не проводилось точних обчислень фізико-
географічних характеристик, що визначають тактичні властивості місцевості (районів з 
критичною крутизною схилів земної поверхні, зон видимості з усіх командних висот району 
відповідальності, щільності дорожньої мережі шляхів різних класів тощо), оскільки їх 
визначення вручну за паперовою топографічною картою потребує значних часових витрат, 
яких у командира,  як правило,  немає.  Як результат –  приблизне визначення меж ділянок з 
відповідними властивостями на місцевості і похибка, яка може привести до невиконання 
поставленого бойового завдання. Існуючі методики аналізу місцевості докладно наведені в 
літературі [1-4]. 

Сучасний рівень розвитку інформаційних технологій дозволяє суттєво збільшити 
точність аналізу фізико-географічних характеристик місцевості за рахунок можливостей 
швидкої обробки великої кількості геопросторових даних високопродуктивними 
обчислювальними засобами.  

Мета статті. Застосування методологічного апарату методу аналізу ієрархій для 
побудови геоінформаційної моделі місцевості та створення оцінної карти місцевості 
оптимального розміщення військових підрозділів геоінформаційними методами. 

Виклад основного матеріалу. Методологія системного аналізу має у своєму арсеналі 
досить великий набір методів.  Одним із методів,  що дозволяє визначити найкращі 
(оптимальні) фізико-географічні умови для організації розміщення підрозділів в районі 
відповідальності є метод аналізу ієрархій.[6]. Він успішно використовувався для вирішення 
різноманітних практичних завдань і, зокрема, завдань багатокритеріальної оптимізації [7, 8].  

Метод аналізу ієрархій (МАІ) дозволяє застосовувати об'єктивні математичні методи 
для обробки суб'єктивних переваг індивідуумів або їх груп у завданнях ухвалення рішень. 
Методологія МАІ полягає в побудові ієрархії з подальшим формуванням суджень на основі 
парних порівнянь елементів за загальними для них критеріями або властивостями.  
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У результаті отримують шкали відношень, з яких потім синтезується узагальнена за 
всією структурою шкала для вибору кращої альтернативи. У найбільш елементарному виді 
ієрархія будується з вершини (мета), через проміжні рівні (критерії, від яких залежать 
наступні рівні) до самого нижнього рівня (який звичайно є переліком альтернатив) [6].  

Традиційно МАІ використовується для завдань ранжирування або вибору кращих 
альтернатив шляхом обчислення пріоритетів альтернатив і критеріїв.  

Зазвичай вибір критеріїв є прерогативою особи, що приймає рішення(ОПР), при цьому 
критерії можуть вимірюватися в різних шкалах, прикладами яких є шкали для вимірювання 
ваги і відстані. Крім того, у завданнях приймання рішень можуть зустрічатися критерії, для 
яких відсутні шкали вимірів. Виміри в різних шкалах не можна просто об'єднати або скласти. 
Тому в МАІ спочатку обчислюються пріоритети критеріїв у термінах важливості, яка 
характеризує їх внесок в головну мету, потім пріоритети альтернатив, що показують міру 
відповідності альтернатив вимогам критеріїв. Ці пріоритети отримуються з матриць парних 
порівнянь, заповнених судженнями або відношеннями реальних вимірів, якщо такі є.  

Процес упорядковування об'єктів відповідно до пріоритетів дозволяє вирішити 
проблему, пов'язану із застосуванням різних типів шкал, шляхом визначення значущості 
об'єктів у системі цінностей ОПР.  

Завершальною стадією МАІ є синтез узагальнених (глобальних) пріоритетів 
альтернатив, що характеризують їх внесок у головну мету, розташовану на вершині ієрархії. 
Синтез включає операції множення і складання, які можна застосовувати не лише до 
пріоритетів, але й до реальних вимірів властивостей альтернатив, якщо вони належать одній 
шкалі [3].  

Таким чином,  МАІ дозволяє звести проблему багатокритеріальної оптимізації до 
одновимірного завдання і може успішно застосовуватись для рішення задач організації 
оптимального розміщення підрозділу в зоні відповідальності.  

На першому етапі застосування МАІ полягає у декомпозиції та поданні проблеми у 
вигляді ієрархії (рис. 1).  

 
 

Рис.1. Задача у вигляді ієрархії 
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Наступним етапом застосування МАІ є визначення ваги впливу елементів А1-А4 на 

елементи К1 – К3 та  на результат рішення задачі по оптимізації розміщення підрозділів  в 
цілому. 

Вагова функція впливу критеріїв визначається в інтервалі [1, 9], значенню  1 відповідає 
відсутність впливу даного елементу на рішення задачі. Вагова функція дозволяє оцінити 
внесок того чи іншого елемента в розв'язання задачі і служить для обчислення порівняльних 
пріоритетів альтернативних варіантів, їх внеску в критерій, на основі якого має прийматися 
рішення. 

Альтернативи вибору відповідної ділянки місцевості за дослідженнями попередників 
[1] наступні: 

1. тип місцевості в залежності від ступеня її пересіченості, середніх показників 
крутизни схилів, а також найбільшої площі зони видимості. 

2. показник щільності дорожньої  
3  показник площі залісеності району відповідальності,  
4. мінімальна крутизна схилів в межах зони відповідальності.  
Для визначення ступеню впливу зазначених показників стану місцевості, визначаються 

пріоритети розміщення, які отримані з матриці парних порівнянь, що заповнені 
відношеннями реальних вимірів.  

Заповнення квадратних матриць попарних порівнянь здійснюється за наступним 
правилом. Якщо елемент 1A  домінує над елементом 2A ,  то комірка матриці,  що відповідає 
рядку 1A  і стовпчику 2A  заповнюється цілим числом,  а комірка,  що відповідає 2A  і 1A , 
заповнюється оберненим до нього числом. Якщо елемент домінує 2A  над 1A , то ціле число 
ставиться в комірку, що відповідає рядку 2A  і стовпчику 1A , а дріб проставляється в клітку, 
що відповідає 1A  і 2A .  Якщо елементи рівноцінні,  то в симетричних комірках матриці 
ставляться одиниці. 
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Для отримання кожної матриці експерт виносить 2)1( -nn суджень (тут n – порядок 
матриці попарних порівнянь). Розглянемо в загальному виді приклад формування матриці 
попарних порівнянь. 

Нехай nAAA ,...,, 21 - множина з n елементів (альтернатив) і nmmm ,...,, 21  відповідно їх ваги 
або інтенсивності. Порівняємо попарно вагу або інтенсивність, кожного елемента з вагою або 
інтенсивністю, будь-якого іншого елемента множини по відношенню до загальної для них 
властивості або цілі. У цьому випадку матриця попарних порівнянь має представлений вигляд. 

Матриця попарних порівнянь має властивість зворотної симетрії, тобто jiij m=m 1 . При 
проведенні попарних порівнянь варто відповідати на наступні питання: який із двох 
порівнюваних елементів є важливішим (або має більший вплив) чи є більш ймовірним (або 
переважнішим). При порівнянні критеріїв звичайно запитують, який із критеріїв більш 
важливий; при порівнянні альтернатив стосовно критерію – яка з альтернатив більш краща 
або більш ймовірна [9]. 
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Шкала відносин (ступеню важливості). 

Ступінь відносин Визначення 
1 Однакова значимість 

3 Незначна перевага значимості одного елемента над 
іншим 

5 Суттєва або сильна перевага одного елемента над 
іншим 

7 Сильна перевага одного елемента над іншим одного 
елемента над іншим 

9 Абсолютна перевага одного елемента над іншим 
2, 4, 6,8 Проміжні значення між сусідніми  

 
Розділимо сформульовану ієрархічну схему на складові, складемо матриці порівнянь 

пріоритетів чим  визначимо ступінь впливу альтернатив: на кожний показник (рис.2). 
 

 

 

 
Рис.2 Складові ієрархічної схеми  



 

 
357 

Розраховані матриці  пріоритетів за показниками:  
 

Матриця приоритетів для  критерію К1 
 

 А1 А2 А3 А4 Пріоритет 

А1 1 5 1 7 0,4887 

А2 1/5 1 5 5 0,3004 

А3 1 1/5 1 1/3 0,102 

А4 1/7 1/5 3 1 0,1087 

 
Визначення пріоритету альтернатив для К1 

 

 
  

 
Матриця приоритетів для  критерію К2 

 А1 А2 А3 А4 Пріорит
ет 

А1 1 1 3 5 0,3675 

А2 1 1 7 5 0,4542 

А3 1/3 1/7 1 3 0,1148 

А4 1/5 1/5 1/3 1 0,0634 
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Визначення пріоритету альтернатив для К2 

 
 

Матриця приоритетів для  критерію К3 
 

А1 А2 А3 А4 Пріоритет 

А1 1 
1/3 1/7 

1/3 0,0609 

А2 3 1 1/5 3 0,199 

А3 7 5 1 5 0,625 

А4 3 1/3 1/5 1 0,1149 

 
Визначення пріоритету альтернатив для К3 

 
За результатами обробки даних визначені вагові коефіцієнти (пріоритети) альтернатив 

для кожного з критеріїв оцінки території. Які становлять: 
- для критерію К1  пріоритетним є показник А1 (0,4887); 
- для критерію К2 пріоритетним є показник А2 (0,4542); 
- для критерію К3 пріоритетним є показник А3 (0,625). 
Висновок. Так застосування МАІ для рішення задачі про оптимізацію розміщення 

підрозділів сухопутних військ в межах зони відповідальності, для удосконалення методики 
обробки геопросторової інформації дозволяє вирішити проблему, пов'язану з визначенням 
значущості об'єктів у системі цінностей ОПР, що в свою чергу виключає суб'єктивність 
оцінки  впливу критеріїв стану місцевості на рішення, що приймається.  
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ПОРЯДОК ПОДАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО "ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА 

ШЕВЧЕНКА 
 

"Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка " 
запланований до випуску чотири рази на рік. Його основне призначення висвітлення проблем розвитку технічних, 
педагогічних, географічних та інших наук, результатів наукових досліджень, обмін передовим досвідом у науковій 
діяльності та підготовці наукових, науково-педагогічних і офіцерських кадрів. 

Редакційна колегія просить звернути увагу авторів статей на Постанову ВАК України "Про підвищення вимог до 
фахових видань,  внесених до переліків ВАК України"  за №7-05/1  від 15  січня 2003  р.  Зокрема,  на пункти З"  і 4  цієї 
Постанови: 

п.3. «Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов'язати їх 
приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2006 році та у подальші роки, лише наукові статті, які мають такі 
необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які 
спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття, 
формулювання цілей статті (постановка завдання), виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку, 
ключові слова.»; 

п.4. «Спеціалізованим вченим радам при прийомі до захисту дисертаційних робіт зараховувати статті, подані до 
друку, як фахові лише за умови дотримання вимог до них, викладених у п. З даної постанови». 

Загальні вимоги до технічного оформлення статей 
Для забезпечення високої якості матеріалів у збірнику наукових праць редколегія просить авторів при оформленні 

статей дотримуватись наведених далі рекомендацій. 
Формат аркуша - А4 (210 х 297 мм). Розмір полів: верхнє, нижнє, праве - 2 см, ліве - 3 см. 
При написанні основного тексту статей українською, російською, англійською мовами необхідно використовувати 

шрифт – Тіmes New Roman №12 через 1,0 мм інтервал. Абзац має становити 15 мм. 
Обсяг статті - не більше, як правило, 4-8 стор., анотації - не більше, як правило, 6-9 рядків. Анотацію друкують 

курсивом, шрифт Тіmes New Roman, №11 Матеріали публікації обов'язково повинні займати повні сторінки (включаючи 
ілюстрації, список літератури та три анотації). Номер сторінки не проставляється У лівому верхньому куті аркуша 
проставляють індекс УДК, у правому верхньому куті на цьому ж рівні розміщують такі дані: науковий ступінь (наприклад, 
к.т.н., д.т.н., к.військ.н.), вчене звання (наприклад: проф., доц., с.н.с.), прізвище та ініціали авторів (один під другим). Після 
ініціалів кожного з авторів друкується в дужках скорочена назва установи, організації, де працює автор. 

Назву статті друкують прописними літерами (стиль -  normal, шрифт – Тіmes New Roman № 12, без нахилу, 
жирний, без підкреслювань) по центру аркуша без переносів і відокремлюють від тексту одним порожнім рядком зверху та 
одним порожнім рядком знизу. 

Таблиці і рисунки друкують після посилань. Якщо у статті кілька таблиць чи рисунків - їх нумерують. Заголовки 
таблиць і рисунків необхідно розміщувати по центру, а нумерацію таблиць праворуч від таблиці (стиль normal, шрифт – 
Тіmes New Roman № 12) Рисунки повинні бути виконані за допомогою редактора Word, згруповані і являти собою один 
графічний об'єкт. Формули та позначення по тексту обов'язково набирати за допомогою Equation Editor - редактора 
формул Word, а не у текстовому режимі. У редакторі формул мають бути встановлені такі параметри - розміри: загальний – 
12 pt. великі індекси – 10 pt , малі індекси – 7 pt, великі символи – 14 pt. малі символи – 10 pt: стиль: текст, функції, змінні, 
матриці-вектори, числа – шрифт Тіmes New Roman Cyr, для решти стилів – шрифт Symbol, при цьому: строк. грецькі – 
прямі. Великі за розміром вирази та рівняння необхідно записувати у кілька рядків. 

Після закінчення тексту через один інтервал подають список літератури з дотриманням вимог ВАК України. Цей 
список повинен починатися із заголовка ліворуч - ЛІТЕРАТУРА (шрифт – Тіmes New Roman № 11). Далі, через один 
інтервал, вказується рецензент в наступному порядку: науковий ступінь (наприклад, к.т.н., д.т.н., к.військ.н.). вчене звання 
(наприклад: проф., доц, с.н.с), прізвище та ініціали рецензента. 

На адресу редколегії (03680. м. Київ, проспект Глушкова 2, корп. 8. тел.: +38 (044) 521 - 33 - 82) мають бути 
надіслані наступні матеріали: 

Копія статті, оформлена згідно із наведеними вимогами; електронний варіант статті у вигляді файлу формату rtf для 
MS Word - 97 (або пізніша версія) на СD (СD–RW); рецензія доктора наук, відомого в даній галузі (з організації, де працює 
один із авторів); експертний висновок, завірений печаткою, про можливість відкритого публікування; дані про авторів - 
прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, адреса, контактний телефон, е-mail. 

СТАТТІ, ЯКІ НЕ ЗАДОВОЛЬНЯЮТЬ БУДЬ-ЯКІЙ З ПЕРЕЛІЧЕНИХ ВИМОГ, ДО ВИДАННЯ НЕ 
ПРИЙМАЮТЬСЯ! 

УВАГА! 
Редакційна колегія доводить до відома авторів, що згідно вимог ВАК «Збірник 

наукових праць ВІКНУ» з 2009 р. буде розміщуватись в Інтернеті у повному обсязі на 
сайті: ел. адреса: www.mil.univ.kiev.ua, та на сайті бібліотеки ім. Вернадського. 
 
Редакційна колегія: e-mail: lenkov_s@ukr.net 

http://www.mil.univ.kiev.ua/
mailto:lenkov_s@ukr.net
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